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GéRéê
Ülkemiz topraklarÈnÈn bir bölümünün deprem kuëaèÈ üzerinde olmasÈ ve
yÈllarca bu topraklar üzerinde yaëanmÈë depremler, her an bir deprem
gerçeèini yaëayabileceèimizi bizlere hatÈrlatmaktadÈr. OlasÈ bir deprem
sÈrasÈnda ev, okul, alÈëverië merkezi, iëyeri veya herhangi bir saèlÈk
kurumunun içinde bulunabiliriz. Belirtilen bu ortamlarÈn herhangi birinde
depremle karëÈlaëma olasÈlÈèÈmÈz yüksektir. Bulunduèumuz yer neresi olursa
olsun, bulunduèumuz yapÈ depreme ne kadar dayanÈklÈ olursa olsun,
kaçÈnÈlmaz olan gerçek, yapÈsal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek
risklerle karëÈlaëabileceèimizdir.
Ev ortamÈnda elektronik eëyalarÈn üzerimize düëmesiyle veya bir mobilyanÈn altÈnda kalarak yaralanmÈë olabiliriz.
iëyerlerinde ise yüksekte stoklanmÈë ürünlerin üzerimize düëmesiyle yaralanabilir veya can kaybÈna uèrayabiliriz.
Belirtilen örnekleri çoèaltmamÈz mümkündür. Yaëanan tüm depremlerde yapÈlar sallanÈr ve bu yüzden yapÈlarÈn
içinde boyutlarÈ itibariyle devrilebilecek durumda olan tüm eëya veya cihazlar devrilebilir, bu tip eëyalarÈn çevresinde
bulunan canlÈlar yaralanabilir ya da yaëamÈnÈ yitirebilir. Yine bu yüzden tüm bu eëyalar devrilerek maddi kayÈplara
neden olabilir.
1999 Kocaeli depremindeki yaralanmalarÈn %50’si, ölümlerin %3’ü sadece yapÈsal olmayan elemanlardan
kaynaklanmÈëtÈr. Yani bizler sadece evimizdeki elbise dolaplarÈnÈ, vitrinlerimizi, büyük beyaz eëyalarÈmÈzÈ veya
büyük elektronik cihazlarÈmÈzÈ basit yöntemlerle sabitlemekle, deprem sonrasÈ yaralanmalarÈn %50’sini ve ölümlerin
%3’ünü azaltabiliriz. AyrÈca belirtilen basit tedbirler sonucu hayatta kalanlarÈn yaëadÈèÈ maddi kayÈplarÈn %30’unu
engelleyebiliriz.
Belirtilen konulara rehberlik etmek üzere “YapÈsal Olmayan Risklerin AzaltÈlmasÈ” el kitabÈyla, evimizde, iëyerimizde,
okullarÈmÈzda, alÈëverië yerlerinde ve çevremizde olasÈ bir deprem sonrasÈ düëüp kayabilecek veya devrilebilecek
eëyalarÈmÈz olduèunu, bu eëyalarÈn tedbir alÈnmadÈèÈ takdirde çevresindeki canlÈlara zarar verebileceèini, maddi
kayÈplara neden olabileceklerini aktarmaya çalÈëtÈk. En önemlisi birçok kiëinin bildièi kolay yöntemlerle, bu tip
eëyalardan kaynaklanabilecek risklerin azaltÈlabileceèi konusunda bilgi vermeye çalÈëtÈk.
êu unutulmamalÈdÈr ki, deprem sonrasÈ karëÈlaëabileceèimiz olasÈ afet zararlarÈnÈ azaltmada, deprem öncesi yapÈlacak
hazÈrlÈklarÈn en kolayÈ ve en kazançlÈsÈ yapÈsal olmayan risklerin azaltÈlmasÈdÈr.
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YAPISAL OLMAYAN
ELEMANLAR NELERDéR?
NELERDéR
Bir binanÈn içindeki veya üzerindeki elemanlar iki ëekilde deèerlendirilir:
• YapÈnÈn saèlamlÈèÈnÈ etkileyen “yapÈya ait” elemanlar
• YapÈnÈn kullanÈmÈnÈ ve estetièini etkileyen “yapÈya ait olmayan” elemanlar
YapÈya ait elemanlar binanÈn tüm yükünü taëÈyan ve gücünü etkileyen ëu temel elemanlardÈr:
• Temel
• Kolonlar, kiriëler ve perde duvarlar
• ÇatÈ
ÇatÈ, bir binanÈn saèlamlÈèÈyla deèil yaèmur, kar, güneë gibi doèal etkenlerden korunmasÈyla ilgilidir. Bu yüzden
de yapÈya ait elemanlar arasÈnda gösterilir. Ancak çatÈlar deprem sÈrasÈnda yapÈya ait olmayan elemanlar gibi
davranÈr.
YapÈya ait olmayan elemanlar ise binanÈn saèlamlÈèÈndan çok, içinin kullanÈmÈyla ve güzel görünmesiyle ilgilidir.
Bunlar, yapÈnÈn içinde bulunduèu duruma göre, hareketli eëyalar ve hareketsiz eëyalar olmak üzere iki grupta
incelenir.
YapÈya Ait Olmayan Hareketli Eëyalar
AëaèÈdaki eëyalar ve benzerleri, yapÈ içinde sürekli yer deèiëtirebilmelerinden dolayÈ “hareketli eëyalar” olarak
adlandÈrÈlÈr.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilyalar
- Çeëitli boyutlara sahip vitrinler, elbise dolaplarÈ, kitaplÈklar
- êifoniyerler ve aynalarÈ, portmantolar
- Mutfak dolaplarÈnÈn kapak ve çekmeceleri
Tüm elektronik cihazlar (bilgisayar, televizyon, müzik seti, vb.)
Tüm beyaz eëyalar (buzdolabÈ, çamaëÈr makinesi, vb.)
Deèiëik özelliklere sahip sobalar (elektrikli, kömürlü, odunlu, vb.)
Çeëitli büyüklüklerdeki tablolar
Banyo aksesuarlarÈ
Okullardaki öèrenci, öèretmen dolaplarÈ, öèrenci sÈralarÈ, aydÈnlatma
elemanlarÈ, laboratuvar malzemeleri
Hastanelerdeki ameliyathane ekipmanÈ, laboratuvar ekipmanÈ
AlÈëverië merkezlerindeki ürün sergileme raflarÈ ve raf içinde bulunan
eëyalar
Müzeler-sanat galerilerinde sergilenme raflarÈ ve tarihi sanatsal unsurlar

YapÈya Ait Olmayan Hareketsiz Eëyalar
AëaèÈdaki eëyalar ve benzerleri ise yapÈnÈn içinde bir kerelièine sabitlenip genellikle aynÈ yerde kaldÈèÈndan,
“hareketsiz eëyalar” olarak adlandÈrÈlÈr.
•
•
•
•
•

•
•
•

Tüm pencere ve kapÈ doèramalarÈ
Çeëitli boyutlara sahip asansör sistemleri
Yüksek yerlere asÈlmÈë panel radyatörler ve baèlantÈ borularÈ
Kombi cihazlarÈ, termosifonlar, ëofbenler
AydÈnlatma sistemleri
- Çeëitli boyutlarda avizeler
- Camdan üretilmië lambalar, floresan lambalar
- Asma tavan tipi yerlerde kullanÈlan spot lambalar ve ekipmanlarÈ
YapÈlarda bulunan yangÈn merdivenleri
AlÈëverië merkezlerindeki cam vitrinler ve bunlara benzeyen birçok eëya
HavalandÈrma sistemleri

YapÈya ait olmayan elemanlarÈ
“YapÈsal Olmayan Elemanlar”
olarak ifade ederiz.
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DEPREMDE YAPISAL OLMAYAN
ELEMANLARIN DAVRANIêLARI
Günlük yaëantÈmÈzÈ kolaylaëtÈran, yapÈya ait olmayan elemanlar deprem sÈrasÈnda binalarÈn sallanmasÈ ve sarsÈlmasÈ
nedeniyle düëebilir, kayabilir, dökülebilir ya da devrilebilir. Bu tür eëyalarÈn orta ve üzerindeki herhangi bir sarsÈntÈda
yer deèiëtirmesi, aëaèÈdaki özellikleriyle iliëkilidir:
•
•
•
•

Boyut (yükseklièi geniëlièinden veya derinlièinden 1,5 kat fazla olan eëyalar)
AèÈrlÈk (üst kÈsmÈ alt kÈsmÈndan daha aèÈr olan eëyalar)
DonanÈm (tekerlekli eëyalar)
Bulunduèu yer (raf üstünde bulunan kitaplar veya marketlerdeki ürünler)

YAPISAL OLMAYAN RéSKLER
NELERDéR, NEDEN ÖNEMLéDéR?
YapÈsal olmayan elemanlar, yer deèiëtirme eèilimlerinden dolayÈ depremde maddi kayÈplara, yaralanmalara ve
hatta ölümlere neden olabilir. YapÈsal olmayan elemanlardan kaynaklanan bu tehlike ve risklere “YapÈsal Olmayan
Riskler” adÈnÈ veriyoruz.

DEPREM
(TEHLéKE)

RéSK
ZARAR
AZALTMA

YukarÈda görüldüèü gibi, olasÈ bir depremde karëÈlaëabileceèimiz riskin büyüklüèü, deprem sÈrasÈnda yapÈsal
olmayan elemanlarÈn zarar görmesiyle doèru orantÈlÈdÈr. Baëka bir deyiële, yapÈsal olmayan elemanlar ne kadar
zarar görürse karëÈlaëÈlabilecek risk de o kadar büyük olur; yani maddi kayÈplar, yaralanmalar, ölümler, ië kayÈplarÈ
ciddi miktarda artar. Deprem yaëanan bölgenin krizden kurtulma zamanÈ çok sonralara ötelenir. Yaëam kalitesini
artÈrmak için uzun sürelere ihtiyaç duyulabilir.
Ülkemiz topraklarÈnÈn büyük bir bölümü deprem kuëaèÈ üzerindedir; yÈllarca bu topraklar üzerinde yaëanmÈë afetler
de her an bir depremle karëÈlaëabileceèimizi bizlere hatÈrlatmaktadÈr. Bu gerçeèin ÈëÈèÈnda “Ne zaman deprem
olacak?” kaygÈsÈyla vakit kaybetmek yerine, her an bir deprem olacakmÈë gibi hazÈrlÈk yapmamÈz daha uygundur.
OlasÈ bir deprem sÈrasÈnda ev, okul, alÈëverië merkezi, iëyeri veya herhangi bir saèlÈk kurumunun içinde bulunma ve
buralarda depremle karëÈlaëma olasÈlÈèÈmÈz yüksektir. Bulunduèumuz yer neresi olursa olsun, bulunduèumuz yapÈ
depreme ne kadar dayanÈklÈ olursa olsun, yapÈsal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek risklerle karëÈlaëabilme
ihtimalimiz son derece yüksektir. Yani ev ortamÈnda eëyalarÈn devrilmesiyle, elektronik eëyalarÈn üzerimize düëmesiyle
veya bir mobilyanÈn altÈnda kalarak yaralanabiliriz. éëyerlerinde ofis mobilyalarÈndan etkilenerek ya da yüksekte
4

YORA.indd 4

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.1705020452&ErisimKodu=a4d83562

28.02.2011 12:41

Evrak Tarih ve Sayısı :02.05.2017 - E.1705020452 Yazının Ekidir

stoklanmÈë ürünlerin üzerimize düëmesiyle yaralanabilir veya can kaybÈna uèrayabiliriz. AlÈëverië merkezinde büyük
bir vitrin camÈnÈn kÈrÈlmasÈyla veya yapÈ marketlerde insan boy seviyesinin üstünde bulunan herhangi bir ürünün
üzerimize düëmesi sonucu yaralanabiliriz.
Belirtilen örnekleri çoèaltmamÈz mümkündür. Bu tip örnekler dünyanÈn dört bir yanÈnda deprem ve heyelanla anÈlan
tüm ülkelerde aynen yaëanabilir; çünkü tüm deprem ve heyelanlarda yapÈlar sallanÈr ve yapÈlarÈn içinde birçok eëya
veya cihaz devrilebilir, maddi kayÈplar yaëanabilir, bu tip eëyalarÈn çevresinde bulunan canlÈlar yaralanabilir ya da
yaëamÈnÈ yitirebilir.
DünyanÈn deèiëik bölgelerinde meydana gelen
depremlerde birçok hastane, okul, kamuya ait
kurumlar, özel iëletmeler yapÈlarÈnda çok ciddi
bir sorun yaëamamalarÈna raèmen, içlerindeki
eëyalarÈn zarar görmesi nedeniyle gerçek
görevlerini yerine getirememië, günlerce,
aylarca ië kayÈplarÈna uèramÈëtÈr. éëte bu
yüzden yapÈsal olmayan riskler son derece
önemlidir.

1999 Marmara Depremi’nden sonra,
yaëamÈna devam etmeye çalÈëan insanlarÈn
yaëadÈèÈ maddi kayÈplarÈn %30’unun,
yaralanmalarÈn %50’sinin, ölümlerin
%3’ünün yapÈsal olmayan elemanlardan
kaynaklandÈèÈ gözlemlenmiëtir.

Tüm bunlara dayanarak ëöyle bir yorum yapÈlmasÈ mümkündür: “OlasÈ bir deprem sÈrasÈnda binalarÈn çoèu zaten
yÈkÈlacak. DolayÈsÈyla içindeki canlÈlar ve eëyalar zaten enkaz altÈnda kalacak. O zaman yapÈsal olmayan risklerin
pek önemi yoktur.”
Bu yaklaëÈmÈn cevabÈ ëöyle olacaktÈr: “ézmit Depremi’nde hasarlÈ binalarÈn sadece %3-5’ini tamamen
yÈkÈlanlar oluëturdu. Bu nedenle, öncelikle uzmanlar tarafÈndan kontrol edilerek oturduèumuz binanÈn
saèlamlÈèÈ tespit edilmeli, daha sonra yapÈsal olmayan elemanlarÈn risklerinin azaltÈlmasÈ için uygun
yöntemler uygulanmalÈdÈr.”
YapÈnÈn kalitesi belirlenerek herhangi bir yapÈsal risk olmadÈèÈ tespit edildikten sonra, artÈk yapÈsal olmayan
elemanlarÈn bir deprem sÈrasÈnda sarsÈntÈdan zarar görebileceèi tahmin edilmeli ve bu zararlarÈ en aza
indirebilecek çeëitli tedbirler alÈnmasÈ gerektièi düëünülmelidir. YapÈsal tehlikelerden kaynaklanan zararlar
konusunda sorumluluèu hükümetten ya da yerel yönetimden birilerine yükleyebilsek de, ev içerisinde
bulunan, yapÈya ait olmayan eëyalardan kaynaklanan ölüm, yaralanma ve maddi kayÈplardan kimseyi
sorumlu tutamayÈz. Burada tamamen vicdanÈmÈzla baë baëa kalÈrÈz. Bu yüzden, yapÈsal olmayan riskler
konusunda, baëkalarÈnÈn vurdumduymazlÈèÈndan etkilenmeden, yardÈm beklentisinde olmadan çözümler
üretmek zorundayÈz.
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YAPISAL OLMAYAN
RéSKLERéN BELéRLENMESé
Deprem sÈrasÈnda, yapÈsal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek zararlar düëünülerek, riskler önceden tahmin
edilebilir. Bunun için öncelikle evde, okullarda, hastanelerde, ofislerde, çeëitli kurumlarda deprem sÈrasÈnda
devrilebilecek, düëüp kayabilecek, kÈrÈlabilecek yapÈsal olmayan eëyalar tespit edilir. Böyle bir çalÈëma sonucu
bir deprem sÈrasÈnda yapÈsal olmayan eëyalardan kaynaklanabilecek tehlike ve riskler de belirlenmië olur. Riskler
önceden belirlenip önlemler alÈnabilirse, deprem sonrasÈ karëÈlaëÈlabilecek zararlar en aza indirilebilir.

DEPREM
(TEHLéKE)

RéSK

ZARAR
AZALTMA

Örneèin evimizde, deprem sÈrasÈnda karëÈlaëabileceèimiz tehlike ve riskleri önceden belirlemeye çalÈëalÈm.
MutfaèÈmÈzda beyaz eëyalar, mutfak dolaplarÈ içinde cam tabaklar, porselen tabaklar, tencereler, cam bardaklar
ve bunlara benzer birçok eëya vardÈr. Deprem sÈrasÈnda bu eëyalar düëerek, kayarak veya devrilerek zarar görür;
mutfakta bulunan bir insan yaralanma ya da ölüm riskiyle karëÈ karëÈya kalabilir. KÈrÈlan eëyalarÈn maddi kayba yol
açacaèÈ kesindir. Bu riskle karëÈlaëma ihtimalimizi önceden bilebilirsek, deprem öncesi uygulanabilecek birkaç küçük
adÈmla karëÈlaëÈlabilecek riskleri en aza indirebiliriz. Bu adÈmlar mutfak dolap kapaklarÈnÈn kilitler yardÈmÈyla çalÈëmasÈnÈ
saèlamak, beyaz eëyalarÈ bulunduèu yere uygun tekniklerle sabitlemek gibi kolay iëlemlerle gerçekleëtirilebilir.
Deprem sonrasÈnda yapÈsal olmayan elemanlardan kaynaklanan riskler ëunlardÈr:
•
•
•
•
•
•

Maddi kayÈp
Yaralanma
Ölüm
éë ve hizmet kaybÈ
Psikolojik sorunlar
YapÈsal olmayan eëyalardan kaynaklanan yaralanma sonrasÈ, hemëire ve doktor emeèi kaybÈ
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Mutfak eüyalar×n×n bir afet s×ras×nda
gerek kapaklar×n×n aç×lmas× gerek ise
mutfak dolab×n×n sabitlendiùi yerden
kurtulmas× ile büyük, hacimli ve
k×r×labilicek eüyalar×n düümesi veya
dökülmesi.

7

YORA.indd 7

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.1705020452&ErisimKodu=a4d83562

27.02.2011 16:48

Evrak Tarih ve Sayısı :02.05.2017 - E.1705020452 Yazının Ekidir

YAPISAL OLMAYAN
RéSKLERéN AZALTILMASI
Deprem sonrasÈ oluëabilecek tehlike ve riskler, atÈlabilecek birkaç adÈmla veya
uzmanÈndan alabileceèimiz teknik destekle azaltÈlabilir. Geliëmië ülkelerde
deprem öncesi yapÈlan küçük hazÈrlÈklarla, yapÈsal olmayan elemanlardan
kaynaklanan zararlarÈn azaltÈlabileceèi görülmüëtür.
YapÈsal olmayan elemanlardan kaynaklanan tehlike ve risklerin azaltÈlmasÈ iëlemine
“YapÈsal Olmayan Risklerin AzaltÈlmasÈ (YORA)” adÈnÈ vermekteyiz. Bunun
yapÈlabilmesi için, öncelikle risk kaynaklarÈndan nasÈl zarar görülebileceèinin
belirlenmesi ve olabilecek zarar durumunun deprem öncesinde iyileëtirilmesi
gerekir.
YapÈsal olmayan eëyalarÈn olasÈ bir deprem sÈrasÈnda zarar vermesini önlemek,
yani riskleri en aza indirebilmek için bu tip eëyalarÈn deprem sÈrasÈnda nasÈl
devrildièini, nasÈl kaydÈèÈnÈ, nasÈl düëtüèünü, nasÈl kÈrÈldÈèÈnÈ bilmek ve bu
doèrultuda iyileëtirme yapmak gerekir.
Örneèin boyutlarÈ itibariyle yükseklièi geniëlièinden veya derinlièinden
1,5 kat daha fazla olan eëyalar ve üst kÈsmÈ alt kÈsmÈndan daha aèÈr
olan eëyalar kolayca devrilebilir. Kaygan bir zemin üzerinde bulunan
aèÈr eëyalar kolayca kayar. AltÈ tekerlekli eëyalar kolayca yer deèiëtirir.
Raflarda duran kitaplar, marketteki raf üzerinde bulunan ürünler kolayca
düëebilir. Basit çivi veya vidayla tutturulmuë tablolar kolayca düëebilir.
Belirtilen risk kaynaklarÈ hakkÈnda örnekleri çoèaltmak mümkündür.
Burada önemli olan, risk kaynaèÈnÈn zarar nedeninin iyi bilinmesi ve ona
göre çözüm üretilmesidir.
YapÈsal olmayan elemanlardan kaynaklanan riskleri azaltmak için en etkili
yol, zarar görebilecek eëyalarÈ teknièine uygun bir ëekilde sabitlemektir.
Bazen de eëyalarÈn bir kÈsmÈnÈn yerini deèiëtirmek, kalÈn perde kullanmak,
günlük yaëantÈmÈzda az kullanÈlan, hacimli eëyalarÈn konumunu deèiëtirmek,
kullanÈlmayanlarÈ ev ortamÈnÈn dÈëÈnda deèerlendirmek gibi yöntemler dahi
olumlu adÈmlar olacaktÈr.

EëyalarÈn Konumunun Deèiëtirilmesi
YapÈsal olmayan risklerin azaltÈlmasÈnda en temel ve aynÈ zamanda masrafsÈz yöntem, eëyalarÈn yerlerinin
deèiëtirilmesidir. Bu yöntemle azaltabileceèimiz riskler tahmin edebileceèimizden de fazladÈr.
AëaèÈdaki konularda atÈlacak küçük adÈmlarla tehlike ve risklerin azaltÈlmasÈnda büyük farklar yaratÈlabilir:
•
•
•
•
•

AèÈr ve yüksek eëyalarÈ daha güvenli olacaèÈmÈz alanlara taëÈmak
Sürekli oturulan mobilyalarÈ pencerelerden uzak alanlara yerleëtirmek
Camlardan kaynaklanabilecek risklere karëÈ pencerelerde kalÈn perde (vb.) kullanmak
RaflÈ mobilyalarda alt raflara aèÈr, üst raflara daha hafif eëyalarÈ koymak
Eëya fazlalÈèÈndan kurtulmak
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EëyalarÈn Sabitlenmesi
YapÈsal olmayan eëyalardan kaynaklanan riskleri azaltmak için en etkili yol, deprem
sÈrasÈnda düëüp kayabilecek, devrilebilecek ve bu nedenle zarar görebilecek
eëyalarÈ teknièine uygun bir ëekilde sabitlemektir.
Bu iëlemin temel amacÈ, eëyalarÈn sarsÈntÈ esnasÈnda devrilmesini veya yer
deèiëtirmesini önlemektir. Bunu saèlamak için eëyalar, yapÈsal olan (kolon,
kirië, betonarme duvar, vb.) veya yapÈsal olmayan ancak saèlamlÈèÈndan emin
olunan bir elemana (tuèla, duvar, vb.) baèlanarak sabitlenir; bu ëekilde, eëyanÈn
sabitlendièi elemanla beraber hareket etmesi saèlanmÈë olur.
Sabitlemenin uygun ëekilde yapÈlabilmesi için temel bazÈ noktalara dikkat
edilmelidir. Hangi eëyanÈn neresinden, hangi sabitleme malzemesiyle ve nereye
sabitleneceèini bilmek en önemli teknik adÈmlarÈ oluëturur. Bu adÈmlar:
Sabitlenecek eëyanÈn konumunun seçimi: Öncelikle sabitlenecek eëyanÈn en uygun
sabitleme konumu belirlenmelidir. Bu konum belirlenirken eëyanÈn arkasÈndaki duvarÈn
tipi, eëyanÈn duvara paralellièi, pencerenin eëyaya yakÈnlÈèÈ gibi özelliklere dikkat edilir.
Örneèin köëede çapraz ëekilde duran bir vitrin dolabÈnÈn sabitlenmesi oldukça
zordur. Bu durumdaki bir vitrin dolabÈnÈn saèlÈklÈ sabitlenebilmesi için, öncelikle
duvarla paralel olacak ëekilde konumunun deèiëtirilmesi gerekir. Bunun gibi tüm
sabitlenecek eëyalar için (televizyon sehpalarÈ, vb.) aynÈ yol izlenerek en uygun
sabitleme konumlarÈ belirlenmelidir.
Sabitlenecek eëyanÈn sabitlenme yerinin seçimi: Sabitlenecek eëyanÈn hangi
yönde ve ne ëekilde hareket etme veya devrilme ihtimali olduèu bilinerek, en önemli olan yerinden sabitleme
yapÈlmalÈdÈr. Yani eëya devrilme veya düëme sÈrasÈnda ilk hareketine baëlayacaèÈ yerden sabitlenmelidir. Örneèin
dolaplar için en uygun sabitleme yeri en üst ve en alta yakÈn noktalarÈdÈr.
Sabitleme malzemesinin doèru seçimi ve etkin sabitleme: Eëyalar özelliklerine ve sabitlenecekleri yerlere göre farklÈ
malzemelerle sabitlenir. Amaç, seçilecek sabitleme elemanÈ yardÈmÈyla eëyayÈ sabitlendièi yere sÈkÈca sabitlemektir.
Örneèin çelik halat yardÈmÈyla sabitlenmië bir eëya dolabÈ, duvarla bir bütün olacak ëekilde sÈkÈca sabitlenmedièi
takdirde deprem sÈrasÈnda sabitlendièi yerde, duvardan ayrÈ hareket ederek en zayÈf noktasÈndan kopacaktÈr. Bu
durumda çelik halat gibi çok güçlü bir sabitleme elemanÈ kullanÈlmasÈna raèmen etkin sabitleme yapÈlmamÈë olur.
Böyle bir eëyayÈ etkin bir ëekilde sabitlemek için, eëyanÈn türüne ve aèÈrlÈèÈna göre uygun sayÈda L profili ve gerekirse
dolgu malzemesi kullanmak sÈkÈca sabitleme için yeterli olacaktÈr.
Sabitleme yapÈlacak yapÈsal veya yapÈsal olmayan elemanÈn seçimi:
Eëyalar yapÈsal elemanlara sabitlenebileceèi gibi, sabitleme uygun
özellikleri taëÈyan tuèla duvar benzeri yapÈsal olmayan elemanlara
da uygulanabilir. AlçÈpan, gazbeton ve kerpiç duvarlar sabitleme için
uygun deèildir. Ancak yeterli olabilecek önlemlerle donatÈldÈklarÈnda,
75 kg’a kadar aèÈrlÈèa sahip eëyalarÈn sabitlenmesi için uygun olabilirler.

Doèru uygulanmÈë sabitleme,
yapÈsal olmayan riskleri
azaltmanÈn en güvenilir
yollarÈndan biridir.

Sabitlenmië eëyanÈn dengesinin korunmasÈ: Sabitlenmesi
yapÈlacak eëyanÈn dengesini korumak gerekir. Örneèin yüksek sehpalar üzerine sabitlenmië televizyonla
birlikte, sehpalarÈnÈn da en yakÈn duvara yanaëtÈrÈlarak sabitlenmesi gerekir. Çünkü televizyonun üzerinde
bulunduèu sehpaya sabitlenmesiyle üzeri aèÈr, altÈ hafif, dengesi bozulmuë, kolayca devrilebilen bir eëya
durumuna geçmesi saèlanmÈë olur. Bu tip eëyalarÈn devrilmesi çok daha kolay olabilir.
9
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SABéTLEMEYE
BAêLAMADAN ÖNCE
Deprem sÈrasÈnda devrilerek, düëerek ya da kayarak risk oluëturabilecek yapÈsal olmayan elemanlarÈn sabitlenmesine
baëlamadan önce bazÈ hazÈrlÈklarÈn yapÈlmasÈ gerekir.
Teknièine uygun bir sabitleme yapabilmek için, bu iëleme baëlamadan önce ëunlara dikkat edilmelidir:
• Sabitlenecek eëyalarÈn aèÈrlÈèÈnÈn yaklaëÈk olarak bilinmesi
• Sabitlenecek eëyalarÈn cinsine ve aèÈrlÈèÈna göre baèlantÈ elemanlarÈnÈn seçimi
• Sabitlenecek eëyalarÈn sabitleme yerinin belirlenmesi
• Sabitlemede kullanÈlacak dübel ve vidalarÈn seçimi
• Mobilya dolap kapaklarÈ ve çekmecelerinden kaynaklanan risklerin azaltÈlmasÈnda
kullanÈlacak sabitleme elemanlarÈnÈn seçimi
• Dièer sabitleme elemanlarÈnÈn seçimi

EëyalarÈn AèÈrlÈèÈnÈn Bilinmesi
Sabitlemeye baëlamadan önce, sabitlenecek eëyalarÈn ve çeëitli elektronik
ya da mekanik cihaz veya makinelerin aèÈrlÈèÈnÈn yaklaëÈk olarak önceden
bilinmesi önemlidir. Bu bilgi, teknièine uygun bir sabitleme için kullanÈlacak
baèlantÈ elemanlarÈnÈn, dübel ve vidalarÈn seçiminde faydalÈ olacaktÈr.
Sabitlemesi yapÈlacak olan eëyalarÈ üç ayrÈ aèÈrlÈk grubunda deèerlendirmemiz
gerekir:
• 0-75 kg arasÈ eëyalar
• 75-150 kg arasÈ eëyalar
• 150 kg’dan daha aèÈr eëyalar

• 0-75 kg aras× eüyalar

150 kg’dan aèÈr olan eëyalarÈn sabitlenmesi için ise bir uzmana danÈëmak
gerekir.
EëyalarÈn Türüne ve AèÈrlÈèÈna Göre BaèlantÈ ElemanÈnÈn Seçimi
BaèlantÈ elemanlarÈ öncelikle sabitlenecek eëyalarÈn cinsine göre seçilir. Örneèin
ahëap, sunta, MDF gibi ürünlerden imal edilmië eëyalar (elbise dolabÈ, vitrin,
ëifoniyer, komodin, TV sehpasÈ, vb.) ya da metalden imal edilmië eëyalar (metal
dolaplar, dosya arëiv dolaplarÈ, vb.) metal “L profiller” kullanÈlarak vidalama
yöntemiyle sabitlenir.

• 75-150 kg aras× örnek eüyalar

Beyaz eëyalar, elektronik eëyalar ve çeëitli özelliklere sahip laboratuvar ekipmanlarÈnÈn bazÈlarÈ “dokuma kayÈëlar”
ve yapÈëkanlÈ bantlar yardÈmÈyla kendi üzerlerine yapÈëtÈrÈlarak, karëÈ tarafa ise (duvar, vb. olduèu takdirde) dübel
ve vida yardÈmÈyla vidalanarak sabitlenir. Bu eëyalarÈn kaç adet baèlantÈ elemanÈyla sabitleneceèi, sahip olduklarÈ
tahmini aèÈrlÈèa göre deèiëir. Örneèin yaklaëÈk 100 kg’lÈk bir elbise dolabÈ için 4 adet orta boy metal “L profilinin”
kullanÈlmasÈ yeterlidir.
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Metal L profiller
Mobilya tarzÈndaki tüm eëyalarÈn sabitlenmesinde metal L profiller kullanÈlmaktadÈr.
Bu profiller boyutlarÈna ve kullanÈlacaèÈ yere göre aëaèÈdaki özelliklere sahip
olmalÈdÈr:
• Küçük boy L profiller en az 20 mm eninde ve 2,5 mm kalÈnlÈèÈnda (0-75 kg
arasÈ mobilyalar için önerilir.)
• Orta boy L profiller en az 30 mm eninde ve 3 mm kalÈnlÈèÈnda (75-150 kg
arasÈ mobilyalar için önerilir.)
• Sabitlenecek eëya, sabitleneceèi duvardan uzakta ise metal L profillerin bir
ayaèÈ dièer ayaèÈna göre uzun
• Seçilen L profiller üzerindeki delikler tek sÈralÈ deèil, çapraz sÈralÈ

Metal L proÀli

Dokuma KayÈëlar
Elektronik cihazlarÈn ve beyaz eëyalarÈn sabitlenmesinde vidalama yöntemine
baëvurulamadÈèÈndan, yapÈëkanlÈ dokuma kayÈëlar kullanÈlÈr. Dokuma kayÈëlar
kullanÈldÈklarÈ yere göre her iki tarafÈ yapÈëkanlÈ veya bir tarafÈ yapÈëkanlÈ, dièer tarafÈ
vidalÈ olabilmektedir. AyrÈca bazÈ kayÈëlarÈn üzerinde uzunluklarÈnÈ ayarlamak ve
gerektièinde cihazÈ kaldÈrÈp tekrar yerine sabitleyebilmek için plastik tokalar bulunur.
Sabitlenecek cihazÈn büyüklüèüne göre çeëitli boyda ve kalÈnlÈkta dokuma kayÈëlar
vardÈr. Dokuma kayÈëlar, sabitlenecek eëyalarÈn aèÈrlÈèÈna göre seçilir.

Orta boy L proÀli

• Dar dokuma kayÈëlar: YaklaëÈk 75 kg’a kadar olan eëyalar için
• Genië dokuma kayÈëlar: YaklaëÈk 75-150 kg arasÈ olan eëyalar için kullanÈlabilir.

Bir ayaù× uzun boy L proÀli

Dar dokuma kayÈëlar
20-25 cm2
cÈrt bant
• Televizyonlar
• Bilgisayar monitörü
• Küçük Ofis EkipmanlarÈ
• Laboratuvar aletleri

Genië dokuma kayÈëlar
45-50 cm2
cÈrt bantlarÈ
• BuzdolabÈ
• Büyük boy televizyon
• Büyük laboratuvar cihazlarÈ
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Plastik Klipsli êerit
Çok aèÈr olmayan, masa üstünde bulunan elektronik cihazlar için, plastik
klipsli ëeritlerin kullanÈlmasÈ önerilmektedir. Plastik klipsli ëeritler cihazlara ve
üzerinde bulunduklarÈ tezgâh ya da masalara, kendinden yapÈëkanlÈ bantlar
yardÈmÈyla tutturulur, içinden plastik ya da dokuma ëeritler geçirilerek
birleëtirilir. KolaylÈkla açÈlÈp kapandÈklarÈndan, gerektièinde cihazlarÈn
kaldÈrÈlÈp tekrar yerine sabitlenebilmesini saèlarlar.
Plastik klipsli ëeritler aëaèÈdaki eëyalarÈn sabitlenmesinde kullanÈlabilir:
•
•
•
•
•

Bilgisayar kasasÈ ya da monitörü
Küçük boy televizyonlar
Küçük ve orta boy elektronik eëyalar
Tezgâh üstü laboratuvar aletleri
Tezgâh üstü cihazlar

Kendinden YapÈëkanlÈ CÈrt Bant
Alçak, aèÈr olmayan, devrilme riski taëÈmayan elektronik cihazlarÈn
sabitlenmesinde kendinden yapÈëkanlÈ cÈrt bantlar kullanÈlabilir. Bu
bantlarÈn birbirlerine bastÈrÈldÈklarÈnda tutucu olan bir yumuëak bir de sert
tarafÈ vardÈr. Kendinden yapÈëkanlÈ arka yüzeyleri birçok deèiëik yüzeye
yapÈëtÈrÈlabilir. CÈrt bant, gerektièinde eëyanÈn kolaylÈkla çÈkarÈlÈp tekrar
yerine sabitlenmesine olanak verir ve farklÈ uygulamalar için deèiëik en
ve boylarda üretilir.
Kendinden yapÈëkanlÈ cÈrt bantlar aëaèÈdaki eëyalarÈn sabitlenmesinde
kullanÈlabilir:
•
•
•

Alçak faks makineleri, yazÈcÈlar ve benzer cihazlar
Video ve DVD oynatÈcÈlarÈ veya alçak müzik setleri
Telefonlar, saatler ve benzer donanÈm

Sabitlemenin YapÈlacaèÈ DuvarlarÈn TanÈnmasÈ
YapÈsal olmayan eëyalarÈn bulunduklarÈ konuma göre hangi tip duvara sabitleneceèinin bilinmesi, tehlike ve riski
azaltmak konusunda en önemli unsurdur.
Bu tip eëyalar için en iyi sabitlenecek duvar tipi betonarme duvardÈr. éyi örülmüë delikli tuèladan yapÈlan duvarlarda
da, sabitlenecek eëyalarÈmÈz aèÈr olmadÈkça iyi sonuçlar alÈnabilir. EëyalarÈ bu tip duvarlara sabitleyecek ëekilde
konum deèiëiklièi yapÈlmasÈ, etkin bir sabitleme için önemli bir adÈm olacaktÈr. AyrÈca yapÈsal olmayan risklerin
azaltÈlmasÈ için kullanÈlan baèlantÈ elemanlarÈnÈn ve vidalarÈnÈn seçiminde, sabitlenecek yerin cinsinin bilinmesi
kesinlikle önemlidir. énëaat sektöründe en çok kullanÈlan duvar tipleri tuèla ve betonarme duvarlardÈr. Ancak
son dönemlerde yalÈtÈm adÈna gazbeton ve alçÈpandan üretilmië duvarlarÈn kullanÈmÈ da artmÈëtÈr.
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Tuèla Dolgu Duvarlar
Tuèla duvarlar çeëitli boyutlarda, genelde kÈrmÈzÈ renkli tuèlalardan yapÈlÈr. DÈë
boyutlarÈ ile iç kÈsmÈnÈ oluëturan iskeletler birbirinden farklÈdÈr. éç kÈsmÈ küçük
delikli olanlar dièerlerine göre daha verimli duvarlarÈn yapÈlmasÈnÈ saèlar.
Tuèlalar birbirlerine, belli miktar çimento ve belli miktar kumun karÈëÈmÈ sonucu
hazÈrlanmÈë harç yardÈmÈyla yapÈëtÈrÈlÈr. AyrÈca tuèla duvarlar üzerine yapÈlan
sÈvanÈn da faydasÈ bilinmektedir. Özellikle tuèla üzerine uygulanmÈë sÈva plastik
dübel kullanÈmÈna uygundur.
En önemli konulardan biri de tuèla duvarlarÈn bakÈmÈdÈr; zira iyi korunmamÈë
nemli bir duvara kolay kolay sabitleme yapÈlamaz. Ülkemizde daha önce
üretilmië yapÈlardaki duvarlarÈn yapÈmÈnda içi dolu harman tuèlalar kullanÈlmÈëtÈr.
Bu tip duvarlar da, eèer iyi korunmuëlarsa sabitleme için uygun duvarlar olarak
kabul edilebilir. Tuèladan yapÈlmÈë duvarlara yaklaëÈk 150 kg’a kadar olan
eëyalarÈn sabitlenmesi teknik olarak mümkündür. 150 kg’dan aèÈr eëyalarÈn
sabitlenmesi ise uzmanlarÈn yardÈmÈyla çözülebilir. Bu tip duvarlarda plastik
dübel kullanÈmÈ en iyi tercih olarak kabul edilebilir.
Betonarme Duvarlar
TaëÈyÈcÈ elemanlar olan betonarme duvarlar, kolonlar ve kiriëler yapÈlarÈn en
güçlü kÈsÈmlarÈnÈ temsil eder; dolayÈsÈyla yapÈsal olmayan eëyalarÈn sabitlenmesi
için en güvenilir yapÈ elemanlarÈdÈr. Özellikle aèÈr (150 kg’dan aèÈr) mobilyalarÈn,
elektronik veya mekanik cihazlarÈn ya da makinelerin sabitlenmesi için, yapÈlarÈn
en uygun bölümleri bunlardÈr.
Betonarme yapÈlarda aèÈr eëyalar için çelik, hafif eëyalar için ise plastik dübelin
kullanÈlmasÈ daha ekonomik olacaktÈr. Bu tip yapÈ elemanlarÈna delik açarken
çelik donatÈya zarar vermemek gerekir. Delme iëlemi sÈrasÈnda delme ucu çelik
donatÈ üzerine isabet ettièinde iëlem sonlandÈrÈlmalÈdÈr.
Yeni bir delik açmak için, hatalÈ delinmië delikten çapraz bir ëekilde
uzaklaëÈlmalÈdÈr. HatalÈ açÈlmÈë delik, yapÈnÈn içindeki çelik donatÈnÈn zarar
görmemesi için, koruyucu bir madde yardÈmÈyla kapatÈlmalÈdÈr.
Gazbeton Dolgu Duvarlar
Gazbeton doèal malzemelerden, yani kireç, kuvarsit, ince kum, dièer
silisli malzemeler, su ve çok az miktarda alüminyum tozu ve çimentodan
üretilir. Bu tür tuèlalar hafif olmalarÈ, ÈsÈ ve ses yalÈtÈmÈnda iyi sonuç
vermeleri nedeniyle ülkemiz inëaat sektörünün duvar yapÈmÈnda önemli
tercihlerinden biri haline gelmiëtir. Hafif olmalarÈ dolayÈsÈyla yapÈlarÈn
temelini etkileyen yükün daha hafif olmasÈnÈ da destekler, ayrÈca yangÈna
karëÈ yüksek güvenirlik saèlarlar. Ancak bu tip tuèlalarÈn, gözenekli ve
özel bir malzemeden yapÈlmalarÈ ve yumuëak bir yapÈya sahip olmalarÈ
nedeniyle, yapÈsal olmayan orta aèÈrlÈktan (yaklaëÈk 100 kg) fazla
aèÈrlÈktaki eëyalarÈn sabitlenmesinde kullanÈlmasÈ önerilmemektedir.
Zorunluluk halinde, duvar köprüsü kullanÈlarak orta aèÈrlÈktaki eëyalarÈn
sabitlenmesinde verimli sonuçlar alÈnabilir. Duvar köprüsü olarak ahëap
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veya alüminyum malzemeler kullanÈlabilir. Bu tip duvarlarÈn yoèun olduèu
yapÈlarda, aèÈr yapÈsal olmayan eëyalar taban ve tavana tutturulacak
özel metal malzemelere sabitlenebilir. Gazbeton tuèlalar genellikle
yapÈlarÈn dÈë cephelerinde kullanÈlÈr. YapÈlarÈn iç duvarlarÈnÈn klasik delikli
tuèlalardan olmasÈ halinde, yapÈsal olmayan eëyalarÈn sabitlemesi için bu
tip duvarlarÈn kullanÈlmasÈ daha yararlÈ olacaktÈr.
AlçÈpan Dolgu Duvarlar
AlçÈpan, ortasÈ alçÈ, iki yüzü karton kaplÈ, seri olarak, standart veya özel boyutlarda ve belli normlarda üretilen
düzgün yüzeyli plakalardan oluëur. Bu malzeme dÈë duvarlarÈ bitmië binalarÈn içinde, yerden duvara kadar her
alanda kullanÈlabilmektedir.
Binalarda alçÈpan duvar sistemlerinin kullanÈlmasÈ, yapÈda etkili
kuvvetlerin daha küçük olmasÈna yol açar; bu da yapÈnÈn hafiflemesine
ve depremde daha düëük deprem kuvvetiyle zorlanmasÈna katkÈda
bulunur. BinanÈn hareketine uyum saèlayan alçÈpan duvarlar, hafif
olmalarÈ nedeniyle özellikle deprem bölgelerindeki yapÈlar için ideal
sistemlerdir; ancak yapÈsal olmayan eëyalarÈn sabitlenmesinde bazÈ
yardÈmcÈ tekniklere ihtiyaç duyarlar. Bu tip duvarlarÈn yapÈmÈnda,
öncelikle alçÈ plaklarÈn baèlanmasÈ için aralarÈ 60 cm olan metal
profiller yere ve tavana sabitlenir. ArdÈndan alçÈpan plakalar 60 cm
arayla oluëturulmuë metal konstrüksiyon üzerine vidalanÈr. AlçÈpan
malzemenin yumuëaklÈèÈ nedeniyle, yapÈsal olmayan eëyalarÈn duvarÈn
içinde bulunan metal ya da bu profillere baèlÈ bir duvar köprüsüne
sabitlenmesi ëarttÈr.
AlçÈpan Duvarlar éçin Köprü UygulamasÈ
Bu tip duvarlarda yapÈsal olmayan eëyalarÈn sabitlenmesinde, fazla aèÈr
olmayan eëyalar için (75 kg’a kadar) duvar köprüsü kullanÈlabilir. ésteèe ve
estetik beèeniye baèlÈ olarak ahëap veya alüminyum profilden seçilebilen
bu malzeme, üzerinden geçtièi her profile vidalanarak, sabitlenecek eëyanÈn
aèÈrlÈèÈnÈn tek bir profile yüklenmesi yerine birden fazla profile daèÈlmasÈnÈ
saèlar. Bu tip duvarlara duvar köprüsünün baèlanmasÈnda karëÈlaëÈlabilecek en
önemli sorun, alçÈ plakalarÈn sabitlendièi ve duvar köprüsünün de sabitleneceèi
alçÈpan duvarlarÈn içinde bulunan profilleri bulmaktÈr.
Bitmië ve boyanmÈë bir alçÈpan duvarda alçÈ plakalar arkasÈnda kalan,
plakalarÈn baèlandÈèÈ profilleri bulmak için birkaç teknik detayÈn bilinmesi
gerekir. Öncelikle manyetik profil yer belirleyiciler kullanÈlarak, görünmeyen
kÈsÈmdaki profilleri bulmak mümkündür. Ancak sadece sabitlenecek birkaç
eëya için böyle bir cihazÈn satÈn alÈnmasÈnÈn ekonomik olmayacaèÈ kesindir.
Bu yüzden bu profilleri bulmak için bazÈ amatör tekniklerden faydalanÈlabilir.
Örneèin, el yordamÈyla boyanmÈë yüzeyler üzerindeki iki alçÈpan plakanÈn yükseltisini hissederek, alçÈpan
plakalarÈn ilk birleëim noktasÈ bulunabilir. Belirlenen ilk noktadan sonra sisteme ait dièer profilleri bulmak
kolay olacaktÈr: AlçÈpan plakalarÈn geniëlik standardÈ 120 cm kadar olduèundan, alçÈ plakalarÈn baèlandÈèÈ
profiller 60 cm arayla yapÈnÈn taban ve tavanÈna tutturulur. Yani alçÈpan duvar sistemi içindeki profillerin arasÈ
genellikle 60 cm civarÈndadÈr.
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60 cm Aralarla
UygulanmÈë
Metal Profiller

AlçÈ Plaka

Duvar
Köprüsü

Sabitlemede KullanÈlacak Dübel ve VidalarÈn Seçimi
Sabitleme için kullanacaèÈmÈz dübel ve vidalar, sabitleyeceèimiz eëyalarÈn türüne,
aèÈrlÈèÈna, sabitleme yapÈlacak duvar tipine ve sabitlemek için seçmië olduèumuz
baèlantÈ elemanÈna göre deèiëir. Delikli tuèla duvarlar, betonarme duvarlar, gözenekli
dolu tuèlalar (gazbeton tuèlalar) ve paneller (alçÈpan, kontrplak, vb.) için ayrÈ ayrÈ
dübeller kullanÈlÈr. AyrÈca baèlantÈ elemanÈnÈn eëyaya sabitlenmesinde kullanÈlacak
vidanÈn seçiminde de eëyanÈn türü göz önünde bulundurulur. Metal eëyalar, ahëap
eëyalar, MDF veya suntadan yapÈlmÈë eëyalar için ayrÈ ayrÈ vidalar kullanÈlÈr.
Plastik Dübeller
Plastik dübeller, piyasada en çok kullanÈlan, kolayca bulunabilen ve en ucuz
dübellerdir. Çeëitli isimler altÈnda birçok farklÈ özellikteki plastik dübeller kolay
ve güvenli montaj imkânÈ saèlar ve özel profili dolayÈsÈyla yüksek çekme gücüne
sahiptir. Bu malzeme TSE damgalÈ plastik kalitesine uygun olmalÈ, uygulama
anÈnda çatlama, kÈrÈlma ve katlanma yapmamalÈdÈr.
Uygulamada dübel ölçüsüne uygun olmak üzere sunta vidasÈ, trifon, hatta sac vidasÈ
kullanÈlabilir. Dübeldeki genië kanatlar ve derin tÈrnaklar baëlangÈçtan itibaren dönmeyi
önler; içinde bulunan çapraz diëler ise vida ilerledikçe oluëan genleëmeyi artÈrÈr.
Çeëitli ölçülerdeki dübeller için aëaèÈdaki vidalar önerilir:
6’lÈk dübel için 4-5 mm’lik
8’lik dübel için 5-6 mm’lik
10’luk dübel için 6-8 mm’lik
Gömlekli Çelik Dübeller
Gömlekli çelik dübellerin sadece betonarme duvar ya da döëemelerde
kullanÈlmasÈ önerilmektedir. Orta aèÈrlÈktaki yüklerde ve orta kalitedeki
betonlarda kullanÈlabilen, ekonomik, çabuk montaj saèlayan bu malzeme,
kÈsa deliklerde ve düëük yüklerde bile rahatlÈkla açÈlabilen gömlek yapÈsÈ ile
güvenli tutma ve sÈkma özellièine sahiptir. DolayÈsÈyla titreëimli alanlarda
rahatlÈkla kullanÈlabilir. AyrÈca baèlanacak parça üzerindeyken delme ve
montaj olanaèÈ da sunar.
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Tuèla duvarlar veya yumuëak özellikli malzemeden imal edilmië duvarlarda,
sabitleme için çelik dübel kullanÈlmasÈ kesinlikle önerilmemektedir.
Zorunluluk hallerinde ancak özel metal filelerle birlikte kullanÈlan
kimyasal dübeller önerilebilir. Çelik dübellerle sabitleme yapÈlacaksa, iki
çelik dübel arasÈ kullanÈlacak çelik dübel çapÈna göre, en az 16-22 cm
arasÈnda olmalÈdÈr.
Gömlekli çelik dübelin yanÈnda, kullanÈm amacÈna göre ëu dübellerle de uygulama yapÈlabilir:
•
Çekmeli çelik dübeller
•
ÇakmalÈ çelik dübeller
•
Kimyasal çelik dübeller
Bu malzemelerin her birinin teknik özellikleri birbirinden farklÈ olduèundan,
kullanmadan önce uzmanÈndan bilgi alÈnmasÈ önerilmektedir.
Gazbeton Dübeller
Gazbeton yüzeylere uygun olarak tasarlanmÈë bu plastik dübel türü, malzeme üzerinde emniyetli bir baèlantÈ kurar;
ayrÈca spiral formundaki kanatlarÈyla delik çapÈnÈn 2 katÈ oranÈnda yüzeyi sarma ve tutma olanaèÈ saèlar. Plastik
kalitesi de yüksektir.
Gazbeton dübellerle uygulama yapÈlÈrken çakma anÈnda kÈrÈlma, katlanma
ve çatlama olmamasÈna dikkat edilmeli, baèlanacak parça boyuna uygun
cÈvata kullanÈlmalÈdÈr. Daha önce de önerdièimiz gibi, duvar köprüsünün
gazbeton tuèladan yapÈlmÈë olan duvara sabitlenmesi için, aralarÈnda
15 cm bÈrakÈlmak suretiyle gazbeton dübellerinin kullanÈlmasÈ yeterli
olacaktÈr.
KanatlÈ AlçÈpan Dübeli
AlçÈpan duvarlarda, alçÈpan duvarÈ ile aynÈ kalÈnlÈktaki ince duvar baèlantÈlarÈnda
kullanÈlan bu plastik dübel türü, özel kanat yapÈsÈyla uygulandÈèÈ noktada
güvenli bir baèlantÈ yapar. éyi bir baèlantÈ için uygun boyda aèaç veya sunta
vidasÈ kullanÈlmalÈ, uygulanacak duvar kalÈnlÈèÈ ile dübel kafa boyu uygun
olmalÈdÈr.
AlçÈpan dübeller aèÈr eëyalarÈn sabitlenmesinde önerilmez; aèÈrlÈèÈ en fazla
5 kg civarÈnda olan eëyalarÈn sabitlenmesi için kullanÈlabilir. AèÈr eëyalarÈn
sabitlenmesinde duvar köprüsü önerilir.
Sabitlemede KullanÈlacak VidanÈn Seçimi
BaèlantÈ elemanÈnÈn eëyaya sabitlenmesinde kullanÈlacak vidanÈn seçiminde, sabitlenecek eëyanÈn hangi
malzemeden üretildièi bilinmelidir. Örneèin aèaçtan üretilmië mobilyalar için “aèaç vidasÈ”, MDF veya suntadan
üretilmië mobilyalar için “sunta vidasÈ”, metalden üretilmië mobilyalar için “metal vidasÈ” kullanmak en doèru
tercih olacaktÈr. KÈsacasÈ, hemen hemen her türlü malzemeye göre farklÈ tasarlanmÈë vidalar kullanÈlmalÈdÈr.
Doèru vidayÈ kullanmak sabitleme iëleminin verimini artÈracaktÈr.
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Ahëap ve Sunta Vidalar
•

•
•
•

MobilyalarÈn üzerine L profilin sabitlenmesi sÈrasÈnda kullanÈlan vidalar
kalÈnlÈklarÈ ya da uzunluklarÈ sebebiyle vidalandÈklarÈ malzemenin
kÈrÈlmasÈna veya çatlamasÈna sebep olabilir. Bunu engellemek için,
ölçüsü 4’lükten genië veya uzunluèu 45 mm’den fazla olan vidalarÈ
kullanÈrken matkapla kÈlavuz delik açÈlmalÈdÈr.
Bu delikler için, vidanÈn ölçüsünün yarÈsÈ büyüklüèünde matkap ucu kullanÈlmalÈdÈr
(Örneèin 5’lik bir vida için, 2,5 mm’lik kÈlavuz matkap uç kullanÈlabilir).
MobilyalarÈn iç kÈsmÈndan çÈkabilecek vidalarÈn uç kÈsmÈnÈn kiëiye veya
eëyalara zarar vermesini önlemek için, uzunluèu ahëabÈn, MDF’nin, suntanÈn
kalÈnlÈèÈndan biraz daha az olan vidalar kullanÈlmalÈdÈr.
Daha uzun vidalarÈn kullanÈlmasÈ zorunluysa, vidalarÈn açÈkta kalan ucunun
kiëiye veya eëyalara zarar vermesini önlemek için, sÈcak silikonla kaplanmasÈ gerekir.

Sac Vidalar
•
•
•

Metal mobilyalar sac malzemeden üretilir. Bu tür eëyalarÈn sabitlenmesinde
sac vidalarÈ kullanÈlÈr. Vida seçiminde, sabitleme yapÈlacak metal mobilyanÈn
sac malzeme kalÈnlÈèÈna dikkat edilmelidir.
VidanÈn diëleri arasÈndaki mesafe, metalin sac malzeme kalÈnlÈèÈndan az
olmamalÈdÈr.
Sac vidalarÈnÈn açÈkta kalan uçlarÈnÈn kiëiye ya da mobilyanÈn içindeki
eëyalara zarar vermesini önlemek için sÈcak silikon kullanÈlmalÈdÈr.

Delik Delme AëamalarÈ
Delik delme iëlemine geçilmeden önce, delinecek duvarÈn iyi taranmasÈ gerekir. DuvarlarÈn görünmeyen
kÈsÈmlarÈndaki elektrik ve su tesisatlarÈ bu iëlem sÈrasÈnda zarara uèrayabilir.
Elektrik tesisatlarÈnda anahtar-buat-sigorta kutusu-priz arasÈnda izlenebilecek yol gözle takip edilerek, elektrik
hatlarÈnÈn geçme olasÈlÈèÈ olan yerlerin dÈëÈndaki alanlara delik delinmelidir.
Su tesisatlarÈnÈn izledièi yol ise biraz karmaëÈktÈr. Musluk-kombi-termosifon arasÈnda izlenebilecek yol gözle takip
edilerek hatlarÈn geçme olasÈlÈèÈ olduèu yerler tahmin edilebilir; ancak bu iëlem yeterli gelmeyebileceèinden,
elektronik bir tarama cihazÈnÈn kullanÈlmasÈ daha iyi sonuç verecektir.
17
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Delik Delme Teknikleri ve Dübel KullanÈmÈ
Delik delme yöntemi, delinecek yapÈ malzemesinin durumuna göre seçilir. Bu
yöntemler ëöyle gruplanabilir:
Darbesiz delme: Delikli tuèla duvarlar, gözenekli dolu tuèlalar (gazbeton
tuèlalar) ve paneller (alçÈpan, kontrplak, vb.)
Darbeli delme: Betonarme duvarlar, uygun kÈvamda çimento katÈlmÈë harçtan
yapÈlmÈë iki tuèla arasÈ
Delme iëleminde aëaèÈdaki noktalara dikkat edilmelidir:
•
•
•
•
•
•

Delik derinlièinin kullanÈlacak dübelden yaklaëÈk 0,5 cm daha fazla olmasÈ
Delme iëlemi sonucu oluëan tozun temizlenmesi
Dübelin yüzeyinin, delik yüzeyine sÈfÈr olacak kadar çakÈlmasÈ; daha sonra
çakma iëlemi uygulanmadan sÈkma iëleminin kesinlikle sonuçlandÈrÈlmamasÈ
Dübelin çapÈna uygun olarak seçilecek vidanÈn boyunun, dübelden en
az 0,5 cm fazla olmasÈ
Dübelin yüzeyinin, delik yüzeyine sÈfÈr olacak kadar çakÈlmasÈ; daha sonra çakma iëlemine son verilmesi
ve sÈkma iëleminin sonlandÈrÈlmasÈ
Betonarme yapÈlarda delik delerken çelik donatÈya zarar verilmemesi

Betonarme yapÈlardaki delik delme iëlemlerinde, delinecek delik köëe noktalardan en az 6 cm içeride olmalÈdÈr.
AyrÈca kolon ve kiriëlerin köëe noktalarÈna yakÈn delik delme iëlemi köëelerden en az 6-7 cm içeriye doèru
uygulanmalÈdÈr. Böyle bir iëlem sonrasÈ hem kolon, kirië gibi yapÈ elemanlarÈnÈn zarar görmesi önlenmië, hem
de daha güçlü bir sabitleme yapÈlmÈë olur. Betonarme duvarlar, kolonlar, kiriëler ve asmolen döëemeler içindeki
kiriëler üzerine, yapÈsal olmayan eëyalarÈn sabitlenmesinde çelik dübelin kullanÈlmasÈ halinde, kullanÈlacak
çelik dübel çapÈna göre iki çelik dübel arasÈ en az 16-22 cm olmalÈdÈr.

Dolap KapaklarÈ ve Çekmeceler éçin Sabitleme ElemanlarÈ
Özellikle içlerinde aèÈr eëyalar bulunduran mobilyalarÈn dolap kapaklarÈ ve
çekmecelerinden kaynaklanan risklerinin azaltÈlmasÈnda, mekanik kilitler kullanÈlmalÈdÈr.
Mekanik kilitler, içinde aèÈr eëyalar bulunan dolap kapaklarÈnÈn sÈkÈca kapalÈ kalmalarÈnÈ
saèlayabilir. YalnÈzca elle yapÈlan bir müdahale sonucu açÈlÈp kapanmayÈ saèlayan bu
kilitler, kullanÈm amacÈna göre, sürgüleme ya da düèmeye basÈlma yoluyla çalÈëÈr.
éçinde hafif eëyalar bulunduran dolaplarÈn kapaklarÈnÈn ve çekmecelerinin deprem
sÈrasÈnda açÈlmasÈ riskini azaltabilmek için, piyasada çÈt-çÈt veya mÈknatÈslÈ kilit adÈ
verilen mobilya aksesuarlarÈ kullanÈlabilir. Ancak bunlar, deprem sÈrasÈnda aèÈr
nesnelerin kendilerine doèru kaymasÈ sonucu açÈlabileceèinden, aèÈr ve büyük
eëyalarÈn konulduèu dolaplarda kullanÈlmamalÈdÈr.

Eëya kapaklarÈnÈn yaratacaèÈ risklerin azaltÈlmasÈnda
çocuk güvenlik kilitlerine de baëvurulur. Çocuk
güvenlik kilitleri mutfak dolap kapaklarÈ, mutfak
çekmeceleri, elbise dolap kapaklarÈ, vitrinlerin
kapaklarÈ, buzdolabÈ kapaèÈ gibi eëyalarÈn uygun
yerlerine kolayca sökülüp takÈlÈr.
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Dièer Sabitleme ElemanlarÈ
Yaëam ortamlarÈmÈzda bulunan dièer eëyalar için farklÈ sabitleme elemanlarÈnÈn kullanÈlmasÈ gerekir.
Duvarda veya Tavanda AsÈlÈ Duran Eëyalar
Duvarda veya tavanda asÈlÈ duran, orta büyüklükteki tablolar, tavana asÈlÈ bitkiler, avizeler, aynalar, duvar
saatleri gibi eëyalarÈn metal “S kancalar” yardÈmÈyla bulunduklarÈ zemine sabitlenmesi tehlikeleri azaltacaktÈr.
Metal “S kancalar” sabitlenecek eëyalarÈn aèÈrlÈèÈna göre çeëitli boylardadÈr. Sabitlenecek eëyanÈn aèÈrlÈèÈna
göre “S kanca” ve ”S kancaya” uygun dübel seçimi yapÈlmalÈdÈr.
Seramik, Cam ve Dièer KÈrÈlabilir Küçük Eëyalar
Deprem sÈrasÈnda bulunduklarÈ yerlerde devrilerek veya kayarak
kÈrÈlabilecek camdan veya seramikten üretilmië küçük boy vazo, biblo
veya bunlara benzer süs eëyalarÈnÈn tehlikelerinin azaltÈlmasÈnda
“deprem mumu” adÈ verilen macunumsu yapÈëkanlÈ bir malzeme
kullanÈlabilir. KÈrtasiyelerde satÈlan tekrar kullanÈlabilir macunumsu
yapÈëtÈrÈcÈlar veya müze mumu gibi ürünler, deprem sÈrasÈnda seramik
ya da camdan üretilmië süs eëyalarÈnÈn kaymasÈnÈ veya devrilmesini
önleyebilir. Ancak bazÈ ürünler kullanÈldÈklarÈ yüzeyde iz bÈrakabilir ya
da duvardaki boyanÈn kalkmasÈna neden olabilir. Bu nedenle bu tip
ürünlerin kullanÈmÈnda denemeler yapÈlarak uygulamaya geçilmelidir.
Bu tip ürünlerin uygulamalarÈ 6 ayda bir kontrol edilerek gerektièi
takdirde tekrar tazelenmelidir.
Faks, YazÈcÈlar ve Benzer Cihazlar
Alçak faks makineleri, yazÈcÈlar, video ve DVD oynatÈcÈlarÈ veya alçak
müzik setleri gibi devrilme riski olmayan, sadece kayma riski taëÈyan
cihazlarÈn yaratacaèÈ tehlikeyi azaltmak için kendinden yapÈëkanlÈ cÈrt
bantlar kullanÈlabilir. Deèiëik en ve boylardaki bu bantlarÈn birbirlerine
bastÈrÈldÈklarÈnda tutucu olan bir yumuëak bir de sert tarafÈ vardÈr.
YapÈëkanlÈ arka yüzeyleri birçok deèiëik yüzeyde kullanÈlabilir. CÈrt bant,
gerektièinde eëyanÈn kolaylÈkla çÈkarÈlÈp tekrar yerine sabitlenmesine
olanak verir.
Tezgâh Üstü FÈrÈnlar ve Benzeri Cihazlar
Tezgâh üstü fÈrÈnlar, mini elektrikli Èzgaralar ve bunlara benzer cihazlarÈn devrilme olasÈlÈèÈ yoktur; ancak
bulunduklarÈ zeminden kayma riski taëÈrlar. Üst kÈsÈmlarÈ ÈsÈndÈèÈndan dolayÈ, bu tip cihazlarÈn deprem riskini
azaltmakta yapÈëkanlÈ dokuma kayÈëlar önerilmez. Bunun yerine tabandan zemine sabitlenerek kayma olasÈlÈèÈnÈ
ortadan kaldÈran alüminyum köëebent profiller (30x30x1,5 mm) kullanÈlabilir. Alüminyum köëebent profiller
piyasada farklÈ boylarda bulunabilir.
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EêYALARIN
SABéTLENMESé
êu ana kadar öèrendiklerimiz sayesinde artÈk bazÈ küçük uygulamalar
yapabiliriz. Evimizde, okulumuzda veya ofisimizde bulunan mobilyalar,
elektronik eëyalar, beyaz eëyalar, asÈlÈ duran eëyalar, raflarda duran eëyalar,
dekoratif eëyalar, cam eëyalar ve cam vitrinler, aydÈnlatma elemanlarÈ,
ÈsÈtma sistemleri ve benzerlerinin sabitlenmesi veya risklerinin azaltÈlmasÈ
hakkÈnda birkaç teknik konuya daha deèinelim.

MobilyalarÈn Sabitlenmesi
Deprem sÈrasÈnda mobilyalarÈn devrilme riskini azaltmak için, öncelikle sabitlenecek mobilyanÈn bulunduèu
ortamdaki konumu dikkate alÈnarak en saèlÈklÈ sabitlemenin yapÈlacaèÈ “sabitleme konumu” belirlenmeye
çalÈëÈlÈr; gerekirse bir deèiëiklik yapÈlabilir. Bu konum belirlenirken eëyanÈn arkasÈndaki duvarÈn tipi, pencerenin
eëyaya yakÈnlÈèÈ gibi özelliklere dikkat edilir. ArdÈndan mobilyanÈn türüne, aèÈrlÈèÈna ve duvardan uzaklÈèÈna
göre baèlantÈ elemanÈ seçilir.
Sabitlenecek duvarÈn cinsine göre de dübel ve vida seçimi yapÈlabilir. AyrÈca
sabitlenecek mobilyanÈn modüler durumu dikkate alÈnarak, gerekirse modüller
birbirlerine birleëtirilir.
Modüllerin birleëtirilmesinde amaç, daèÈnÈk halde, çok parçadan oluëan
(özellikle üst üste duran parçalar) modülleri tek parça haline getirmek ve
mobilyalarÈn kolay devrilmemesi için taban alanÈnÈ büyütmektir. Ancak
modüllerin birleëtirilmesi sonucu mobilyalarÈn aèÈrlÈèÈnÈn 150 kg’È geçmemesine
dikkat edilmelidir.
Sabitleme AdÈmlarÈ
EëyalarÈn sabitlenmesinde sÈrasÈyla aëaèÈdaki iëlemler yapÈlÈr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sabitleme konumu belirlenir.
BaèlantÈ elemanÈ seçilir.
Dübel ve vida seçilir.
Modüller birleëtirilir.
Mobilya mümkün olduèunca duvara yanaëtÈrÈlÈr.
Sabitleme elemanÈ mobilyanÈn en üst uygun yerine gelecek ëekilde
iëaretleme yapÈlÈr.
éëaretlenmië yerler dübele uygun duvar delme ucuyla delinir.
Delinmië olan yerin tozu temizlenir.
Seçilmië dübeller duvara, duvarÈn yüzeyiyle sÈfÈr olacak ëekilde çakÈlÈr.
BaèlantÈ elemanÈ, seçilmië uygun vidalar yardÈmÈyla duvara sabitlenir.
Mobilya ve duvar arasÈnda boëluk varsa dolgu malzemesi kullanÈlÈr.
BaèlantÈ elemanÈnÈn mobilyaya gelen kÈsmÈ uygun vida (sunta, metal, ahëap vidasÈ) yardÈmÈyla vidalanÈr.
MobilyanÈn aèÈrlÈèÈna ve hacmine göre kaç adet baèlantÈ elemanÈ kullanÈlacaksa her biri için aynÈ yol
takip edilir.
MobilyanÈn içindeki eëyalara göre (aèÈr veya hafif) kapaklarÈn kendilièinden açÈlmasÈnÈ önleyecek
tedbirler alÈnarak sabitleme ve risk azaltma iëlemi tamamlanÈr.
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1

2

3

4

5

6

Önemli HatÈrlatmalar
•
•
•

Büyük mobilyalar mümkün olduèunca dört yerden sabitlenmelidir: Üst kÈsmÈna
yakÈn iki yandan veya üstten, alt kÈsmÈna yakÈn iki yandan
Sabitleme elemanlarÈ, görünmemeleri için, mobilyanÈn üst kÈsmÈna ve aëaèÈda
arkasÈna monte edilebilir.
BaèlantÈ elemanlarÈ mobilyalarÈn üst kÈsmÈna sabitlenirken, mümkünse deliklerin
birini mobilyanÈn yan paneline, dièerini ise mobilyanÈn üst kÈsmÈna gelecek ëekilde
vidalamak verimli sonuç verecek bir yöntemdir. éyi bir sabitleme için mobilyalarÈn
yan ve üst panellerinin birleëim yeri saèlam olmalÈdÈr.

Elektronik EëyalarÈn Sabitlenmesi
Deprem sÈrasÈnda en büyük maddi kayÈplar, elektronik ve elektrikli cihazlarÈn hasara
uèramasÈndan kaynaklanÈr. Biliëim sektöründe kullanÈlan elektronik cihazlarÈn hasara
uèramasÈ halinde önemli ië kayÈplarÈnÈn olacaèÈ kesindir. Bu nedenle, maddi kayÈplarÈ
veya ië kayÈplarÈnÈ en aza indirmek, deprem sonrasÈ elektronik cihazlara baèlÈ ië
süreklilièini saèlamak için, bu tür cihazlarÈn uygun yöntemlerle bulunduklarÈ yüzeylere
sabitlenmesi gerekir. Elektronik cihazlarÈn sabitlenmesinde dokuma kayÈëlar veya
plastik klipsli ëeritler kullanÈlÈr. Hafif cihazlar genelde üzerinde bulunduklarÈ sehpa,
masa, tezgâh gibi kÈsÈmlara sabitlenir. AèÈr olanlarÈn sabitlenmesinde ise duvardan
veya saèlam zeminlerden faydalanÈlabilir.
Dokuma KayÈëla Sabitleme
Orta büyüklükteki televizyon, monitör, çeëitli laboratuvar cihazlarÈ ve dièer elektrikli cihazlarÈn dokuma kayÈë
kullanÈlarak, üzerinde bulunduklarÈ masaya veya baëka bir yatay yüzeye sabitlenmesi, devrilme, kayma veya
yerinden fÈrlama riskini azaltabilir.
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Dokuma kayÈëlarÈn yapÈëtÈrÈlma adÈmlarÈ ëöyle sÈralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabitlenecek eëyalarÈn aèÈrlÈèÈna göre dokuma kayÈë seçilir.
Sabitlenecek eëyalarÈn altÈna kaydÈrmaz malzeme konur.
YapÈëtÈrÈlacak yüzeyler iyice temizlenir.
Dokuma kayÈëÈn ucundaki yapÈëkanlÈ yüzeyin koruyucu kâèÈdÈ kaldÈrÈlÈr.
YapÈëkanlÈ yüzeyi, cihazÈn yan yüzeyine yaklaëÈk 30 saniye süreyle bastÈrÈlarak yapÈëtÈrÈlÈr.
KayÈëÈn dièer ucu masaya veya baëka bir yatay yüzeye yaklaëÈk 30 saniye yapÈëtÈrÈlarak veya vidalanarak
sabitlenir.
24 saat beklenildikten sonra bütün kayÈëlar mümkün olduèunca gerilir.

Plastik Klipsle Sabitleme
Küçük ve orta büyüklükteki elektronik cihazlarÈn, bilgisayar monitörü ve
kasasÈ gibi cihazlarÈn, plastik klipsli ëeritler kullanÈlarak üzerinde bulunduèu
masaya veya yatay baëka bir yüzeye sabitlenmesi, devrilme, kayma veya
yerinden fÈrlama riskini azaltabilir.
Plastik klipsli ëeritlerin yapÈëtÈrÈlma adÈmlarÈ ëöyle sÈralanabilir:
1.
2.

Sabitlenecek cihazÈn kullanÈm konumu belirlenir.
Belirlenen konuma, cihazÈn aèÈrlÈèÈna ve boyutuna göre, kaç adet
plastik klipsli ëerit kullanÈlabileceèi tespit edilir.
3. Önceden hazÈrlanmÈë plastik klipsli ëeritlerin uzunluèu, uçlarÈnda
yaklaëÈk 2 cm fazlalÈk kalacak ëekilde düzenlenir.
4. Sabitlemeye baëlamadan önce cihazÈn altÈna uygun büyüklükte
kaydÈrmaz malzeme konur.
5. Plastik klipse takÈlan ëerit boyuna göre belirlenen sabitleme
yüzeyleri, içinde alkol bulunduran bir temizlik maddesiyle iyice temizlenir.
6. Temizlenen yüzeylerin-kesinlikle elle kontrol edilmeden kurumasÈ
beklenir.
7. Klipslerin bir tanesi, yapÈëkanlÈ yüzeyindeki koruyucu kâèÈt
çÈkartÈlarak ve eëyanÈn yan yüzeyine yaklaëÈk 30 saniye süreyle
bastÈrÈlarak yapÈëtÈrÈlÈr.
8. êerit klipslere geçmië durumdayken, klips fazla gergin olmadan
aynÈ ëekilde yaklaëÈk 30 saniye süreyle bastÈrÈlarak yatay yüzeye
yapÈëtÈrÈlÈr.
9. SayÈsÈ önceden belirlenen tüm klipsler aynÈ ëekilde sabitlenir.
10. 24 saat beklendikten sonra bütün ëeritler mümkün olduèunca
gerilir.
11. YapÈëtÈrÈlmÈë plastik klipsli ëeritler -bulunduklarÈ ortama göre- 6
ayda bir, fazla güç kullanÈlmadan kontrol edilir.
Plastik klipsli ëeritlerin sabitlenmesi sÈrasÈnda özellikle yatay yüzey üzerine
yapÈëtÈrÈlan klipslerin, sarsÈntÈ sÈrasÈnda açÈlmamasÈ için, cihazÈn en az 1-2 cm
uzaèÈna sabitlenmesi gerekir.
Sabitlenmesi yapÈlmÈë elektronik cihazlarÈn her bakÈm onarÈmÈndan sonra aynÈ konumda sabitlenmesi ve plastik
klipsli ëeritler kontrol edilerek gerekliyse yeni bir yapÈëtÈrma bandÈ yardÈmÈyla onarÈmÈnÈn yapÈlmasÈyla sabitleme
bitirilir. YapÈëtÈrÈlan ëeritler sökülerek baëka bir yerde kullanÈlamaz. Fazla güneë alan ortamlarda her 3 ayda bir
kontrol edilmeli, gerekirse deèiëtirilmelidir.
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Plastik klipsli ëeritlerin ucunda 2 cm fazlalÈk bÈrakÈlmasÈ, yapÈëtÈrÈlan klipslerin
24 saat sonra gerdirilmesi iëini kolaylaëtÈrmakla birlikte, herhangi bir bakÈm
onarÈmdan sonra cihazlarÈn kolayca sabitlendièi yerden çÈkarÈlÈp yeniden
yerine konmasÈnÈ kolaylaëtÈracaktÈr.
Yüksek sehpalar üzerine sabitlenmië televizyonla birlikte, sehpalarÈnÈn da
en yakÈn duvara yanaëtÈrÈlarak sabitlenmesi gerekir. Çünkü televizyonun
üzerinde bulunduèu sehpaya sabitlenmesi ile üzeri aèÈr, altÈ hafif olarak
kolayca devrilebilen bir eëya durumuna geçmesi saèlanmÈë olur. Bu tip
eëyalarÈn devrilmesi çok daha kolay olabilir. Yani yalnÈzca televizyonun
üzerinde olduèu sehpaya sabitlenmesi yeterli deèildir.
Küçük CihazlarÈn Sabitlenmesi
Deprem sÈrasÈnda kayabilecek fakat devrilme olasÈlÈèÈ olmayan, alçak ve
hafif elektronik cihazlardan kaynaklanan riskleri azaltmak için cÈrt bant
kullanÈlabilir. CÈrt bant yardÈmÈyla yapÈlabilecek sabitleme adÈmlarÈ ëöyle
sÈralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.

CÈrt bantlar iki yüzeyi birbirine geçmië ëekilde, sabitlenecek cihazÈn
boyu kadar, iki parça halinde kesilir.
YapÈëtÈrÈlacak yüzeyler iyice temizlenir.
CÈrt bantÈn bir yüzeyinin üzerindeki koruyucu kâèÈt çÈkartÈlÈr ve
cihazÈn altÈna karëÈlÈklÈ kenarlara gelecek ëekilde ëerit halindeki cÈrt
bantlar hafif bastÈrÈlarak yapÈëtÈrÈlÈr.
Dièer yüzeyin koruyucu kâèÈdÈ çÈkartÈlÈr, bant temizlenmië
masanÈn veya yatay yüzeyin üzerine yaklaëÈk 30 saniye boyunca
iyice bastÈrÈlarak sabitlenir.
CihazÈn iyice yapÈëmasÈ için, ilk sabitlemeden sonra 24 saat yerinden
oynatÈlmaz.

CÈrt bant yardÈmÈyla sabitlenmië alçak cihazlarÈn bulunduèu konumdan sökülmesi gerektièinde, cihazÈn
herhangi bir kenarÈndan yavaëça yukarÈ doèru kaldÈrÈlÈr. Tekrar yerine konulmasÈ halinde ise bir önceki konum
dikkate alÈnarak iëlem yapÈlmalÈdÈr.
CihazÈnÈzÈn yüzeyine cÈrt bant yapÈëtÈrmanÈz mümkün deèilse, altÈna tamamÈnÈ kaplayacak ëekilde kaydÈrmaz
plastik örtüler koyarak da kayma riskini azaltabilirsiniz. Bu yöntem, devrilme olasÈlÈèÈ yüksek cihazlarda
kullanÈlmamalÈdÈr.
YapÈëtÈrma Yönteminde Önemli Kurallar
Mobilya tipi eëyalarÈn sabitlenmesinde vidalama yöntemi kullanÈlÈrken, beyaz
eëyalar, elektronik eëyalar gibi vidalama yönteminin kullanÈmÈnÈn mümkün
olmadÈèÈ cihazlar, yapÈëtÈrma yöntemi kullanÈlarak sabitlenir. YapÈëtÈrma
yönteminde, yapÈëtÈrmanÈn yapÈlabileceèi yüzeyler çok iyi temizlenmelidir.
YapÈëtÈrma, aëaèÈda belirtilen adÈmlarla kolayca uygulanabilir:
1.
2.
3.

Sabitlemesi yapÈlacak eëyanÈn konumu kesinleëtirilir.
BaèlantÈ elemanlarÈnÈn yapÈëtÈrÈlabileceèi yerler belirlenir.
Belirlenen yerler, içinde alkol bulunduran temizlik maddesiyle iyice
temizlenir.
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4.
5.
6.
7.

Temizlenen bölgenin kurumasÈ için bir süre beklenir.
Temizlenmië yüzeyler kesinlikle el sürülmeden kontrol edilir.
Temizlenmië yüzeylerde, üzerinde koruyucu bant bulunan baèlantÈ
elemanÈnÈn bantÈ çÈkarÈlÈr.
YapÈëtÈrÈlan baèlantÈ elemanlarÈna, yapÈëtÈrma yüzeyinin büyüklüèüne
göre belli bir süre kadar bastÈrma iëlemi uygulanarak yapÈëtÈrma
iëlemi bitirilir.

BaèlantÈ elemanlarÈnÈn üzerinde bulunan yapÈëtÈrma bantlarÈnÈn yapÈëtÈrÈldÈèÈ
yerden sökülerek baëka bir yerde kullanÈlmasÈ mümkün deèildir. Böyle bir
iëlem zorunluysa baëka yapÈëtÈrma bantlarÈ kullanÈlÈr.
Fazla güneë gören yerlerde kullanÈlan yapÈëtÈrma bantlarÈ 3 ayda, dièer yerlerde kullanÈlan yapÈëtÈrma bantlarÈ
ise 6 ayda bir kontrol edilerek gerekirse yenilenmelidir. AyrÈca sabitlenmesi yapÈlmÈë eëyalarÈn herhangi bir
bakÈm sonrasÈ tekrar yerlerine konmasÈ halinde eëyanÈn konumu bir önceki sabitlemeye göre yapÈlmalÈdÈr.
Böylece aynÈ baèlantÈ elemanlarÈ deèerlendirilmië olur.

Beyaz EëyalarÈn Sabitlenmesi
BuzdolabÈ, çamaëÈr makinesi, fÈrÈn gibi beyaz eëyalarÈn deprem sÈrasÈnda
devrilmesini ve kaymasÈnÈ önlemek için, dokuma kayÈëlarÈn kullanÈlmasÈ
önerilmektedir. Bu tip eëyalarÈn sabitlenmesinde kullanÈlan dokuma
kayÈëlarÈn duvara gelen kÈsÈmlarÈ vidalÈ, beyaz eëyaya gelen kÈsÈmlarÈ ise
yapÈëkanlÈ olarak kullanÈlÈr. Dokuma kayÈëlarÈn sayÈsÈ, sabitlenecek beyaz
eëyanÈn aèÈrlÈèÈna göre tespit edilir. FÈrÈn gibi çevresine ÈsÈ yayan beyaz
eëyalarÈn sabitlenmesinde ise ÈsÈdan etkilenmeyecek yapÈëkanlÈ bantlar
kullanÈlmalÈdÈr. Genellikle çevresinde herhangi bir desteèi olmayan beyaz
eëyalar mutlaka sabitlenmelidir.
Beyaz eëyalarÈn mutfak dolaplarÈ içinde bulunmasÈ halinde, konumuna bakÈlarak
gerekirse çok basit yöntemlerle deprem sÈrasÈnda karëÈlaëÈlabilecekleri riskler
azaltÈlabilir. Örneèin mutfak dolabÈnÈn içinde bulunan bir buzdolabÈnÈn
sabitlenmesi için, dokuma kayÈë kullanmaya gerek yoktur. Yanlarda 20x20
cm ebadÈnda, boëluk boyutuna yakÈn kalÈnlÈkta, 2 ya da 4 adet strafor
kullanÈlmasÈ yeterli olacaktÈr. Yine mutfak dolabÈ sistemi içinde yer alan
çamaëÈr makinesi, bulaëÈk makinesi ve fÈrÈn gibi beyaz eëyalarÈn kaymalarÈnÈ
önlemek için de, duruma göre basit tedbirler alÈnmasÈ yeterli olabilir.
Çevresi açÈk, içindekilerle yaklaëÈk 100 kg aèÈrlÈèa sahip 170 cm yükseklièinde bir
buzdolabÈnÈn dokuma kayÈëlar yardÈmÈyla sabitlenmesi için ëu adÈmlar takip edilebilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beyaz eëyanÈn aèÈrlÈèÈna göre genië dokuma kayÈë (5 cm eninde) tercih edilir.
170 cm yükseklièe sahip yaklaëÈk 100 kg aèÈrlÈèÈnda bir buzdolabÈ için 4 adet dokuma kayÈë kullanÈlÈr.
Sabitlenecek noktalar tahminen belirlenir.
Duvara gelecek kÈsÈmlarda dübel, buzdolabÈna gelecek kÈsÈmlarda yapÈëtÈrma bantlarÈ kullanÈlÈr.
Duvara delinecek delikler, sabitlenecek beyaz eëyanÈn arka kenarÈndan, en az 20 cm içeriye
(buzdolabÈnÈn arkasÈna doèru) gelecek ëekilde iëaretleme yapÈlÈr.
KullanÈlacak dübel çapÈna uygun matkap ucu yardÈmÈyla duvar delinir.
DuvarÈn yapÈsÈna ve delièin çapÈna göre seçilmië dübeller deliklere çakÈlÈr.
Seçilen dübele uygun vida yardÈmÈyla dokuma kayÈëlarÈn duvara gelen kÈsÈmlarÈ sabitlenir.
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•
•
•
•
•
•
•
•

BuzdolabÈ sabitlenecek konuma getirilerek duvara yanaëtÈrÈlÈr.
Gerekirse yanma özellièi olmayan dolgu malzemeleri kullanÈlabilir.
Özellikle üst kÈsÈmda kullanÈlacak dokuma kayÈëlarÈ, üst köëeden sÈyrÈlmayacak ëekilde (en az 5 cm
aëaèÈya doèru) düzenlenir.
BuzdolabÈ üzerine yapÈëtÈrÈlacak yerler tahminen belirlenip, alkollü temizlik malzemesi yardÈmÈyla
temizlenerek kurumasÈ beklenir.
Temizlenmië yüzeyler elle olmamak kaydÈyla kontrol edilir.
BuzdolabÈ üzerindeki temizlenmië yüzeylere, dokuma kayÈëÈn yapÈëkanlÈ kÈsmÈ 30 sn kadar bastÈrÈlarak
yapÈëtÈrÈlÈr.
Tüm bu aëamalar eksiksiz olarak, bütün dokuma kayÈëlar için yapÈlÈr.
24 saat sonra dokuma kayÈëlar uygun yerlerinden gerginleëtirilerek sabitleme iëlemi sonlandÈrÈlmÈë olur.

SayÈlan iëlem basamaklarÈnÈ aèÈrlÈèÈna, boyutlarÈna ve konumuna göre,
sabitlenmesi gereken bütün beyaz eëyalara uygulayabiliriz. BazÈ istisnai eëyalar
için farklÈ çözüm yollarÈ bulunabilir. Örneèin tezgâh üstü mini fÈrÈnlarda, üst
kÈsÈmlarÈn çok ÈsÈnmasÈ ve boyut itibariyle daha çok kayma eèilimi olmasÈ nedeniyle
dokuma kayÈë kullanÈlmaz. Onun yerine mini fÈrÈn çevresini sÈkÈca saran ve
deprem sÈrasÈnda bulunduèu yerden kaymasÈna engel olacak ëekilde köëebentler
veya mermerden yapÈlmÈë özel boyutlandÈrÈlmÈë malzemeler kullanÈlabilir.
Bu tür eëyalarÈn sabitlenmesinde en önemli konu, sabitlemeyi yapacaèÈnÈz mini fÈrÈn
etrafÈnda kullandÈèÈnÈz elemanlarÈn eëyayÈ sÈkÈca sarmasÈnÈ saèlamak olacaktÈr.
Beyaz eëyalarÈn sabitlenmesinde kullanÈlan dokuma kayÈëÈn duvara gelen bölümünde kesinlikle yapÈëtÈrma
bantlarÈ kullanÈlamaz ve sadece vidalama yapÈlabilir.
Vidalama yöntemi uygulanÈrken buzdolabÈnÈn arka kenarlarÈndan dÈëarÈya doèru sabitleme yapÈlmasÈ cÈrt
bandÈn deprem sÈrasÈnda kolayca açÈlmasÈnÈ saèlar. Bu yüzden sadece buzdolabÈnÈn arka kenarlarÈndan iç
kÈsma ve en az 20 cm içeriye gelecek ëekilde sabitleme yapÈlabilir.

AsÈlÈ Duran EëyalarÈn Sabitlenmesi
Evlerimizde, okullarda, iëyerlerinde ve çeëitli alÈëverië merkezlerinde kullanÈlan
resim veya çeëitli mesajlar veren tablolar ve saksÈ gibi tavana asÈlÈ duran
bazÈ eëyalarÈn deprem sÈrasÈnda bulunduèu yerden düëerek kÈrÈlmamasÈ için
çeëitli tedbirler almak zorundayÈz. Bunun için çeëitli boylarda kanca vidalarÈn
kullanÈlmasÈ yeterli olabilir.
Kanca vidalar sabitlenirken ëu adÈmlar izlenebilir:
•
•
•
•
•
•
•

Sabitlenecek nesnenin aèÈrlÈèÈna göre kanca vida seçilir.
Kanca vidanÈn takÈlabileceèi dübel belirlenir.
Dübele göre matkap ucu seçilir.
Uygun matkap ucu yardÈmÈyla duvar delinir.
Teknièine uygun bir ëekilde delinen delièe dübel yerleëtirilir.
Kanca vida, hiçbir çakma iëlemi olmadan vidalanÈr.
Kanca vida, asÈlacak tablonun askÈ ipinin geçeceèi kadar sÈkÈlÈr.
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•
•

TablolarÈn alt kÈsÈmlarÈ, sarsÈntÈ sÈrasÈnda duvara çarpÈp zarar görmemesi
için, yumuëak malzemeler yardÈmÈyla desteklenir.
Çok büyük boyutlu tablolarda gerekirse 2 veya 3 adet kanca vida
kullanÈlabilir.

Tavanda asÈlÈ duran avizeler ve çeëitli süs bitkileri için de aynÈ yöntemler
uygulanabilir. Avizenin aèÈrlÈèÈna göre gerekirse çelik dübel kullanÈlabilir
veya çok aèÈr avizelerde yapÈnÈn tavan bölümündeki çelik donatÈdan
faydalanÈlabilir.

Dolap KapaklarÈ ve Çekmecelerin BaèlanmasÈ
Mutfak dolap kapaklarÈnÈn ve çekmecelerinin deprem sÈrasÈnda açÈlmasÈ, en
önemli konulardan biridir; çünkü mutfak dolaplarÈnÈn içinde kÈrÈlÈp dökülebilecek
ve tehlike oluëturabilecek birçok eëya bulunmaktadÈr. Bunlar düëtüklerinde
çevresinde bulunan insanlara oldukça büyük zararlar verebilecek eëyalardÈr.
Bu yüzden mutfak dolap kapaklarÈnÈn deprem sÈrasÈnda açÈlmasÈnÈ önlemek
gerekir.
Deprem anÈnda kapaklarÈn açÈlmasÈnÈ önleyebilmek için ëunlar dikkate
alÈnmalÈdÈr:
•
•
•
•

Mutfak dolap tasarÈmÈ
Dolap kapak konumu (tek açÈlÈr mÈ, yoksa çift açÈlÈr mÈ)
Dolap kapak kulplarÈ (kapak kulbuna uygun yöntem seçilir)
Kapak arkasÈndaki mevcut yükün aèÈrlÈèÈ

Bahsetmië olduèumuz bu faktörler göz önünde bulundurularak, uygun
elemanlar yardÈmÈyla tehlikeyi en aza veya sÈfÈra indirmek mümkündür.
Dolap kapaklarÈnÈn deprem sÈrasÈnda açÈlmasÈnÈ önlemek için mekanik
özellikte, elle yapÈlabilecek bir müdahaleyle çalÈëan kapak kilit sistemleri
kullanÈlmalÈdÈr.
ArkasÈnda aèÈr yük taëÈmasÈ gereken dolap kapaklarÈ için ayrÈ, hafif yük
taëÈmasÈ gerekenler için ayrÈ, çift açÈlÈrlÈ mutfak dolap kapaklarÈndan birinin
sabitlenmesi için ayrÈ materyaller kullanÈlabilir.
Özellikle aèÈr nesneleri barÈndÈran dolaplarda mekanik kilitler veya çocuk
güvenlik kilitleri kullanmak çok önemlidir.
Mutfak dolaplarÈnÈn içindeki raflarÈn üzerinde bulunan eëyalarÈn kaymasÈnÈ
önlemek için kaydÈrmaz örtüler kullanÈlabilir. AyrÈca, üst üste konan porselen
tabaklarÈn her birinin arasÈna aynÈ kaydÈrmaz malzemeden yerleëtirilebilir.
Dolap raflarÈnda, içlerinde bulunan alçak eëyalarÈn kayma olasÈlÈèÈnÈ azaltmak
için kaydÈrmaz plastik örtüler kullanÈlabilir.
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Dekoratif Eëyalar
Özellikle manevi ve maddi deèeri yüksek dekoratif eëyalarÈn deprem sÈrasÈnda
bulunduèu yerden devrilip kayma ve kÈrÈlma riski yüksektir. Bu tip eëyalarda
riski azaltmak için, müzelerde çeëitli profesyonel yöntemler kullanan uzmanlara
danÈëmak gerekir. BunlarÈn dÈëÈnda maddi deèerden çok estetik deèere sahip
dekoratif eëyalarÈmÈzÈn devrilme veya kayma riskini azaltmak için deprem mumu
kullanÈlabilir. Böyle bir durumda aëaèÈdakileri yapmak yeterli olacaktÈr:
• Vazo ya da dièer dekoratif eëyalarÈn altÈna, çevresi boyunca bir miktar
deprem mumu yerleëtirmek
• AltÈna çevresi boyunca deprem mumu yerleëtirilmië eëyayÈ bulunduèu yere
(rafa ya da vitrine) kuvvetle bastÈrmak
Bu tip eëyalarÈ deprem mumu ile bulunduèu yere yerleëtirdikten sonra,
temizlik veya yer deèiëtirmek amacÈyla çÈkarmak gerekirse, yapÈëtÈrÈlmÈë eëyayÈ
çevirip çekmemiz yeterli olacaktÈr. AyrÈca eëyanÈn yapÈëtÈrÈldÈèÈ yerde bir iz
bÈrakÈlmamasÈna dikkat edilmelidir.

Raflarda Duran Eëyalar
Raflar üzerinde bulunan her türlü kitap, arëivlerdeki dosyalar, hastane veya
eczanelerdeki ilaçlar, okul ve iëyerlerindeki laboratuvar malzemeleri, çeëitli
sektörlerdeki kimyasallar, alÈëverië maèazalarÈnda satÈëa sunulan veya depolanan
ürünler, müzelerde sergilenen malzemelerin depolandÈèÈ yerlerdeki ürünler
ve bunlar gibi birçok ürün bir deprem sÈrasÈnda meydana gelecek sarsÈntÈdan
dolayÈ raflardan düëüp kayarak risk oluëturabilir. Oluëan risk deèiëik faktörler
sonucu maddi kayÈplar, çeëitli yaralanma veya ölümler, ië kaybÈ ve yangÈn gibi
olumsuzluklara yol açar.
YukarÈda sözü edilen riskleri azaltmak için, öncelikle üzerinde raf bulunan
sistemler yapÈnÈn uygun olan çeëitli yerlerine sabitlenir. Bu iëlemin ardÈndan,
raflar üzerinde bulunan eëyalara göre çeëitli yöntemler üretilebilir. Deprem
güvenlièi konusunda risk azaltma yöntemlerinin en zor uygulandÈèÈ unsurlar
raf üzerinde bulunan eëyalardÈr.
Kitaplar için rafÈn alt kÈsmÈnda kitap yükseklièine baèlÈ olarak seçilecek ahëap bir düzenek, orta kÈsmÈn biraz
üstünde gergin ve dayanÈklÈ lastikler kullanÈlabilir. AyrÈca raflarÈn sÈkÈ sÈkÈya dolu olmasÈ bir deprem sÈrasÈnda
kitaplarÈn raflardan düëmesine engel olabilir. AèÈr kitaplarÈn alt raflara konulmasÈ dahi önemli bir tedbir olarak
kabul edilebilir.
Hastane ve eczanelerdeki ilaçlar camlÈ veya kapaklÈ raflara yerleëtirilmelidir. Kapaklar veya sürgü camlar ilaçlarÈn
raflardan düëmesine engel olur. Cam ëiëeler içinde bulunan ilaçlar ise birbirlerine çarpmayacak düzeneklerin
içinde depolanmalÈ, aèÈr ilaç ëiëeleri alt kÈsÈmlara yerleëtirilmelidir. Kontrplaktan yapÈlmÈë düzenekler içine
ilaç ëiëesinin boyutu kadar açÈlabilecek özel deliklerde birbirine çarpmadan depolanabilir. Yine orta sertlikte
straforlar cam ëiëelerin arasÈna konarak, birbirlerine çarpmalarÈ önlenebilir. élaçlar, deprem sonrasÈ en çok
ihtiyaç duyulan malzemeler arasÈndadÈr.
Okul, iëyeri ve çeëitli laboratuvarlarda bir deprem sonrasÈ kolayca kÈrÈlabilecek hassas deney malzemelerinin
kÈrÈlmasÈnÈ önlemek için ise pleksiglastan, kontrplaktan veya straforlardan hazÈrlanmÈë düzenekler önerilir.
27
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YapÈlarda KullanÈlan Camlar ve Cam Eëyalar
Evimizde kullanmakta olduèumuz cam eëyalar, camlÈ vitrinler, camlÈ tablolar,
camlÈ masa ve sehpalar, akvaryumlar, pencerelerimiz ve bunlara benzer camlÈ
eëyalar deprem sÈrasÈnda kÈrÈlarak yaralanma veya ölümlere sebep olabilir.
YaratacaklarÈ maddi kayÈp ise kesindir. Bütün bunlar iëyerlerimizdeki cam
eëyalar, ayrÈca alÈëverië merkezleri gibi ortak kullanÈlan mekânlarÈn cam kapÈlarÈ,
maèazalarÈn büyük camlÈ vitrinleri için de geçerlidir. Böyle bir durumda çok
ciddi maddi kayÈplarÈn ve yaralanmalarÈn olmasÈ kaçÈnÈlmazdÈr. DolayÈsÈyla
evlerimizde, alÈëverië merkezlerinde, iëyerlerimizde ve dièer ortak kullanÈm
alanlarÈnda kullanÈlan camlÈ eëyalar için çeëitli önlemler alÈnmasÈ zorunluluktur.
Örneèin büyük alÈëverië merkezlerindeki camlÈ vitrinler için normal cam
yerine laminasyonlu cam, evlerimizde kullanÈlan camdan yapÈlmÈë sehpa ve masalar için temperli cam, büyük
camlÈ tablolarda da pvc benzeri ëeffaf malzemeler kullanÈlmasÈ deprem sÈrasÈnda karëÈlaëÈlabilecek riskleri en
aza indirecek önemli adÈmlar olarak kabul edilebilir. Evlerimizdeki düzenlemeyi bu doèrultuda yapmak, en
masrafsÈz tehlike ve risk azaltma yöntemidir. Oturma grubu ve yatak grubu eëyalarÈmÈzÈn yerlerini deèiëtirmek,
pencerelerin önüne kalÈn tül ve perde kullanmak bunlarÈn ilk akla gelenleridir.
Laminasyonlu Camlar
Laminasyonlu camlar, özel baèlayÈcÈ tabakalar yardÈmÈyla iki veya daha fazla cam plakanÈn ÈsÈ ve basÈnç altÈnda
birleëtirilmesiyle üretilir. KÈrÈlma halinde parçalarÈ yerinde tutup yaralanma risklerini azaltmalarÈ dolayÈsÈyla güvenlik
camÈ olarak kabul edilirler. Büyük maèaza vitrin camlarÈ, cam kapÈlar, alÈëverië merkezlerindeki dekorasyon amaçlÈ
cam eëyalar ve ortak kullanÈm alanlarÈndaki dièer yapÈ elemanlarÈ için laminasyonlu camlarÈn kullanÈlmasÈ önerilir.
Temperli Camlar
Temperleme, ölçülendirilmië cama uygulanan ÈsÈtma ve hÈzlÈ soèutma iëlemi
sonucu, normal cama göre 4-5 kat daha fazla mukavemet kazanmasÈnÈ saèlayan
bir ÈsÈl iëlemdir. Ölçüye göre hazÈrlanmÈë cam, temper fÈrÈnÈnda ÈsÈl iëlemden geçerek
ÈsÈya ve darbeye karëÈ güçlendirilmië cam halini alÈr. Bu nedenle temperli camlar
normal cam kadar kolay kÈrÈlmaz. KÈrÈldÈklarÈnda da daha güvenli küçük küresel
parçalara ayrÈlÈrlar. Özellikle ev ortamÈnda cam kÈrÈklarÈndan fazlaca yaralanan
çocuklarÈn güvenlièi için, temperli camlarÈn kullanÈmÈ oldukça faydalÈ olacaktÈr.
Bununla birlikte kalabalÈk insan gruplarÈnÈn kullandÈèÈ mekânlarÈn çÈkÈë yollarÈ
ve kapÈlarÈnda temperli cam kullanmak, deprem sonrasÈ tahliye sÈrasÈnda cam
kÈrÈklarÈndan yaralanma riskini azaltarak çÈkÈëÈ kolaylaëtÈrÈr. Temperli camlar yemek
masasÈ, orta sehpa, televizyon sehpalarÈ, vitrin ve raflar, buzdolabÈ kapaklarÈ,
duëakabinler, metro giriëleri, mimari cephe giydirmeleri, otobüs duraklarÈ, balkonlar
ve otel giriëlerinde özellikle kullanÈlabilir.
Güvenlik Cam Filmleri
YapÈlarÈn büyük camlarÈnÈn veya evimizde deèiëtirilmesi mümkün
olamayan camdan yapÈlmÈë mobilyalarÈn, boy aynalarÈnÈn deprem
sÈrasÈnda zarar görmelerini önlemek için güvenlik cam filmleri
kullanÈlabilir. 50 mikron ile 350 mikron arasÈnda deèiëen kalÈnlÈklarda
ëeffaf ya da boyalÈ olarak kullanÈlabilen bu filmler camÈn kÈrÈlma
riskine dayanma özellièini önemli oranda artÈrÈr. Film camÈn iç kÈsmÈna
uygulanÈr. Herhangi bir yöntemle güçlendirilmemië camlar, profesyonel
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biri tarafÈndan koruyucu bir güvenlik filmiyle kaplanabilir. Güvenlik film tabakasÈ, camlarÈn kÈrÈldÈèÈnda küçük
ve keskin parçalara ayrÈlmasÈnÈ engelleyecek ëekilde uygulanmalÈdÈr. UygulandÈklarÈ tüm camlÈ alanlarda
camlarÈn kÈrÈlÈp etrafa saçÈlmasÈna engel olan bu ürünlerin kullanÈm ömrü bulunduèu ortama göre deèiëir.

AydÈnlatma ElemanlarÈ
Lamba benzeri aydÈnlatma elemanlarÈ genellikle bir deprem sÈrasÈnda
bulunduèu yerden düëerek, çÈkarak veya devrilerek kÈrÈlÈr ve bu nedenle
maddi hasarlara neden olur. ékincil bir risk olarak bazen yangÈna, bazÈ
durumlarda yaralanmalara da yol açar. Belirtilen risk durumlarÈ üretim
teknolojilerine ve kullanÈm amaçlarÈna uygun basit teknik yöntemlerle
azaltÈlabilir.
Tavanda AsÈlÈ Duran AydÈnlatmalar
Tavana asÈlÈ aèÈr aydÈnlatma elemanlarÈ arasÈnda en riskli olanlar
avizelerdir. Üzerindeki cam süslemelerinden dolayÈ oldukça aèÈr olan
bu eëyalar asÈlÈ durumda olmalarÈ nedeniyle, tavana sabitlendikleri
baèlantÈ elemanÈna yük bindirir. Bu tip aydÈnlatma elemanlarÈnÈ zayÈf ve
aèzÈ açÈk kancalar yerine, aèzÈ kapalÈ özel kancalarla veya kapalÈ halka
sistemleriyle sabitlemek gerekir. Avizeler bu kapalÈ aèÈzlÈ kancalara,
karabina adÈ verilen özel vidalÈ emniyet halkasÈyla asÈlÈr.
Çok aèÈr avizelerin özel yöntemlerle, döëemelerdeki çelik donatÈlara sabitlenmesi gerekir. AyrÈca yan yana asÈlÈ
duran aydÈnlatma elemanlarÈ, sarsÈntÈ sÈrasÈnda birbirine çarpmalarÈna neden olmayacak ëekilde birbirinden
uzak bir ëekilde sabitlenmelidir.
AèÈrlaëan Kablolar
Büyük alÈëverië merkezlerinde maèaza vitrin ÈëÈklandÈrmalarÈ, kat
ÈëÈklandÈrmalarÈ, klimalar, havalandÈrma gibi elektrikle çalÈëan
sistemlerden dolayÈ yoèun kablolara ihtiyaç vardÈr. Bu da birçok
kablonun bir araya gelmesi nedeniyle hem aèÈr, hem de ÈsÈ yönünden
riskli bir ortama yol açar. Bu tip iëyerlerinde kablolar standartlarÈna
uygun ve en kaliteli olanlar arasÈndan seçilmeli ve aèÈrlÈklarÈnÈ taëÈyacak
çelik kablo kanallarÈn içinde daèÈtÈmÈ yapÈlmalÈdÈr. Bu çelik kanallar,
yapÈya taëÈyacaklarÈ kablo yüküne göre çok dikkatli sabitlenmelidir.
Dièer AydÈnlatma ElemanlarÈ
Evlerimizde, okullarda ve dièer yerlerde kullanÈlan bant armatürler içindeki
floresan lambalar sarsÈntÈ sÈrasÈnda bulunduklarÈ duydan çÈktÈklarÈnda aëaèÈ
doèru düëmektedir. Özellikle okullarda bu tip bant armatürler fazlaca
kullanÈlÈr. SarsÈntÈ sÈrasÈnda kolayca duydan çÈkan floresan ampullerin
öèrencilerin kafasÈna düëmemesi için kablo baèÈ gibi basit bir yardÈmcÈ
malzemenin kullanÈlmasÈ dahi yeterli olabilir. Floresan yerine korunaklÈ
düzeneklere sahip armatürlerin kullanÈlmasÈ daha güvenli olacaktÈr.
Son zamanlarda kullanÈmÈ artan estetik amaçlÈ ayaklÈ aydÈnlatma
elemanlarÈ, yüksek watlÈ ampulleri nedeniyle fazla ÈsÈnÈp kolayca
devrilebileceklerinden, sarsÈntÈ sÈrasÈnda kumaë gibi malzemelerle
29

YORA.indd 29

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=E.1705020452&ErisimKodu=a4d83562

27.02.2011 16:48

Evrak Tarih ve Sayısı :02.05.2017 - E.1705020452 Yazının Ekidir

temas edip yangÈna sebep olabilirler. Bu nedenle, bu tip aydÈnlatma elemanlarÈnÈn metal düzeneklerle
yakÈnÈndaki duvarlara sabitlenmesi gerekir. AyrÈca asma tavan sistemleri içinde bulunan aydÈnlatma
elemanlarÈnÈn aèÈrlÈklarÈ asma tavan sistemine bÈrakÈlmamalÈ, bu tip aydÈnlatma elemanlarÈ yapÈya
sabitlenmelidir. Camdan yapÈlmÈë abajur gibi aydÈnlatma elemanlarÈnÈn da bulunduèu masaya sabitlenmesi
gerekir.
AslÈnda aydÈnlatma elemanlarÈnda hafif aksesuarlÈ olanlarÈnÈ tercih etmek en iyi çözümlerden biri
olacaktÈr.

IsÈtma Sistemleri
KÈëÈn bulunduèumuz ortamlarÈ ÈsÈtmak için kullandÈèÈmÈz kömürlü veya odunlu sobalar, elektrikle çalÈëan
ÈsÈtÈcÈlar, deprem sÈrasÈnda kayarak, devrilerek veya düëerek çevresindeki insanlarÈ yaralayabilir. En önemlisi,
yangÈna yol açarak yaralÈ ve ölü sayÈsÈnÈn artmasÈna neden olabilir.
Elektrikli IsÈtma Sistemleri
Elektrikle çalÈëan ÈsÈtma sistemlerinin en önemli tehlikesi, devrilerek yangÈna sebep olabilmeleridir. DolayÈsÈyla,
bu ÈsÈtma sistemlerinin deprem sÈrasÈnda devrilmelerini engelleyecek bir boyuta veya devrildiklerinde elektrik
enerjisini kesecek bir devreye sahip olmalarÈ, karëÈlaëÈlabilecek riskleri azaltacaktÈr. Örneèin, yüksek ve kolayca
devrilebilecek bir boyuttaki elektrikli ÈsÈtma sistemi yerine daha alçak ve genië boyutlu olanlarÈnÈ seçmek bu tip
elemanlarÈn sarsÈntÈ sÈrasÈnda devrilmelerini zorlaëtÈracaktÈr.
Elektrikli ÈsÈtma sistemleri bazen masa veya tezgâh üzerinde kullanÈlmaktadÈr. Buralarda kolaylÈkla düëüp
kayacaklarÈ düëünüldüèünde, bu sistemlerin yer seviyesinde kullanÈlmasÈnÈn daha iyi sonuç vereceèi kesindir.
YapÈya sabitlenerek kullanÈlan ÈsÈtma sistemlerinin tercih edilmesi bu tip cihazlardan kaynaklanacak riskleri
en aza indirecektir. Bu tip ÈsÈtma sistemleri yakÈn çevrelerindeki kolayca tutuëabilecek perde, koltuk, halÈ gibi
eëyalardan uzak tutulmalÈdÈr.
KatÈ Yakacak KullanÈlan IsÈtma Sistemleri
DoèalgazÈn olmadÈèÈ evlerde kömür ve odun gibi katÈ yakacaklarla çalÈëan
sobalarÈn kullanÈmÈ oldukça fazladÈr. Deprem sÈrasÈnda bu tip sobalarÈn
kolayca devrilerek yangÈna neden olduèu tespit edilmiëtir. KatÈ yakÈt sobalarÈ
mümkün olduèu kadar bacaya yakÈn kurulmalÈ, boruyla baèlantÈlÈ olduèu
yerden bir tane ve en az iki metre arayla olacak ëekilde özel kelepçeler
yardÈmÈyla duvara sabitlenmelidir.
Duvara yakÈn sobalar esnek metal ëeritler yardÈmÈyla çevresi uygun
yerlerinden bir buçuk tur attÈrÈlarak üstünden ve altÈndan en yakÈn duvara
sabitlenir. Ortada bulunan katÈ yakÈt sobalarÈnÈn sabitlenmesi ise çok geçerli
olmayan birkaç yöntemle yapÈlabilir. Ancak doèru olan, sobalarÈn kenarda,
duvara ve bacaya en yakÈn yerde kullanÈlmasÈdÈr.
KatÈ yakÈt sobalarÈnÈn kullanÈlmasÈnda en önemli konulardan biri de çÈkÈë
yollarÈnÈ engellemeyecek ëekilde düzenlenmeleridir. AyrÈca sobalarÈn
kapaklarÈ sürekli kapalÈ olmalÈ ve gerekli olmadÈkça üzerlerinde bir ëey
piëirilmemelidir.
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Tüpler
Evlerimizde ÈsÈnma ve piëirme için kullanÈlan 12 kg’lÈk ev tipi tüpler,
hastanelerimizde saèlÈk amaçlÈ kullanÈlan 45 kg’lÈk sanayi tipi tüpler,
iëyerlerinde üretim amaçlÈ kullanÈlan 25 veya 45 kg’lÈk sanayi tipi tüpler,
deprem sÈrasÈnda devrilerek veya kayarak gaz kaçaèÈna ve ardÈndan yangÈn
veya canlÈlarÈn zehirlenmesi gibi ikincil risklere sebep olabilir. Bu yüzden ëu
noktalara dikkat edilmelidir:
Ev tipi tüpler için;
•
•
•
•
•
•
•

LPG tüpü ile cihazÈ baèlayan hortumun dedantör (regülatör) ve
cihaza baèlantÈlarÈ kesinlikle kelepçeyle yapÈlmalÈdÈr.
Hortumun boyunun 125-150 cm arasÈnda olmasÈna dikkat
edilmelidir.
BaèlantÈ hortumu sÈk sÈk kontrol edilmeli, eskiyen, yumuëayan,
sertleëen ve yapÈm yÈlÈndan üç yÈl sonra kullanÈlan hortumlar deèiëtirilmelidir.
CihazÈn yanÈnda kolay tutuëabilir maddeler (plastik perde ve örtü
gibi) bulundurulmamalÈdÈr.
LPG sobasÈ uyurken ve 30 m3’ten küçük hacimli yerlerde
kullanÈlmamalÈdÈr.
LPG yakan cihazlar az havalanan küçük hacimli bir yerde bulunuyorsa
burasÈ sÈk sÈk havalandÈrÈlmalÈdÈr.
En önemlisi, tüpler bulunduklarÈ en yakÈn yüzeye dokuma
kayÈëlar yardÈmÈyla sabitlenmelidir.

Sanayi tipi tüpler konusunda en büyük risk, düëme esnasÈnda basÈnç kontrol
cihazÈnÈn kÈrÈlmasÈ, yeni bir basÈnç dengeleme cihazÈnÈn geliëine kadar ië
kaybÈna neden olmasÈdÈr.
Bu tip tüpler hastanelerde deprem sonrasÈ en çok gerekecek elemanlardandÈr.
BazÈ hastalar yoèun bir ëekilde oksijen gazÈna ihtiyaç duyacaktÈr.
Tüpler, kendisine yakÈn yüzeylere en az iki noktadan olmak üzere sabitlenmelidir. Bunu yaparken gerekirse
metal zincir yerine dokuma kayÈë kullanÈlabilir. Bu tip tüplerin depolanmasÈ veya dolularÈyla deèiëimi sÈrasÈnda
da aynÈ yollar denenebilir. Tüplere yakÈn yerlerde ev tipi 6 kg’lÈk bir yangÈn söndürme tüpü bulundurulmalÈdÈr.
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ORTAK KULLANILAN ALANLARDA
YAPISAL OLMAYAN RéSKLER
YapÈsal olmayan riskler sadece evlerimizde deèil çalÈëtÈèÈmÈz, okuduèumuz, günlük yaëantÈmÈzda uèradÈèÈmÈz
mekânlarda da söz konusudur. Depreme nerede yakalanacaèÈmÈzÈ kestirmemiz mümkün olmadÈèÈndan, yapÈsal
olmayan risklerin her ortamda azaltÈlmasÈ önem kazanmaktadÈr. Bir depremde hastaneler ve okullar mutlak surette
ayakta kalmalÈ ve hasar görmemelidir. YapÈsal olmayan risklerden arÈndÈrÈlmÈë bir hastane veya okul, depremden
sonra kÈsa sürede hizmet verebilir hale gelecektir.

Okullar
Okullarda çok sayÈda yapÈsal olmayan eleman bulunur. Özellikle sÈnÈflarda duvarlarda asÈlÈ cam panolar, kürsüler,
cam kapaklÈ dolaplar, projeksiyon cihazlarÈ gibi eëyalar yapÈsal olmayan riskleri oluëturur. AyrÈca fen, fizik biyoloji
ve kimya laboratuvarlarÈnda bulunan kimyasallar, cam eëyalar, bilgisayar laboratuvarlarÈndaki elektronik cihazlar
önemli zararlara yol açabilir. Bütün bu riskleri önceki bölümlerde anlatÈlan genel kurallara ve uygulamalara göre
azaltabilir, böylece okullarÈn depremlerden en az zararla çÈkmasÈnÈ saèlayabiliriz.

Hastaneler
Deprem sonrasÈnda en fazla ihtiyaç duyulan kurumlarÈn baëÈnda hastaneler gelir. Hastanelerin yapÈsal sorunlardan
mümkün olduèunca arÈndÈrÈlmÈë olmasÈ ve yapÈsal hasarlar nedeniyle iëlevsellièini yitirmemesi gerekirken,
geçmiëte yaëanan büyük depremlerde yapÈsal olmayan zararlar nedeniyle de afetlerde kullanÈlamaz hale geldikleri
görülmüëtür.
Hastanelerde yapÈsal olmayan elemanlarÈn sayÈsÈ oldukça fazladÈr. Özellikle büyük tÈbbi cihazlar, cam eëyalar,
cam dolaplar, hasta yataklarÈ, ilaç askÈlarÈ, ecza dolaplarÈ, laboratuvar malzemeleri, tezgâh üstündeki cam eëyalar,
mikroskoplar yapÈsal olmayan riskleri oluëturur. Deprem sÈrasÈnda özellikle cam dolaplarÈn devrilmesi, serum gibi
sÈvÈ içeren eëyalarÈn kÈrÈlmasÈ, ecza dolaplarÈnÈn devrilmesi hem yaralanma oranlarÈnÈ artÈracak hem de tahliyeyi
etkileyecektir. Hasta yataklarÈnÈn tekerlekli olmasÈ deprem sÈrasÈnda hareket etmelerine ve insanlara çarparak zarar
vermelerine yol açabilecektir. Bütün bu riskler bir uzman denetiminde uygun malzeme ve yöntemlerle azaltÈlmalÈdÈr.

Sosyal Etkinlik AlanlarÈ
Sosyal etkinlik alanlarÈ olan alÈëverië merkezleri, kültürel mekânlar, spor merkezleri gibi nüfus yoèunluèu fazla yerler
depremde ciddi zararlara yol açabilir. YapÈsal olmayan elemanlarÈn yoèunlukla gözlendièi bu alanlarda özellikle
büyük cam vitrinler, tezgâhlar, eëyalar, tehlikeli maddeler deprem sÈrasÈnda zararÈn büyük boyutlara ulaëmasÈ
sonucunu doèurur. Sosyal etkinlik alanlarÈnda yapÈsal olmayan risklerin azaltÈlmasÈ çalÈëmalarÈ, belirlenen tehlike
ve risklere göre yapÈlmalÈ, kullanÈlacak ekipmanlarÈn seçimi, uygulamalar bu konuda uzman kiëiler tarafÈndan
gerçekleëtirilmelidir.

DÈë Mekân
YapÈsal olmayan riskler, yaëadÈèÈmÈz mekânlarÈn dÈëÈna, sokaèa çÈktÈèÈmÈzda da karëÈmÈza çÈkar. BinalarÈn dÈëÈna
yerleëtirilmië tabelalar, klimalar, reklam panolarÈ, dÈë mekân camlarÈ, uydu antenleri, asÈlÈ duran çiçekler, kiremitler,
bacalar gibi eëyalar saèlam bir ëekilde monte edilmediklerinde risk oluëturur. Bütün bu eëyalar uygun yöntemlerle
sÈkÈca sabitlenmeli veya mümkün ise çevreye risk oluëturmayacak ëekilde yerleri deèiëtirilmelidir. Bu konuda da bir
uzmandan destek alÈnabilir.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
Yaşadığım binaya güvenmiyorum ki YORA çalışması yapsam ne fark eder?
Yapısal olmayan risklere karşı önlem almak konusunda kişileri harakete
geçmekten alıkoyan ya da zihinlerini meşgul eden bazı tereddütler söz
konusudur. Yaşadığınız bina ile ilgili sorularınız olabilir; ancak bu, yapısal
olmayan risklerinizi azaltmamanızı engellememelidir.
Yaşadığımız depremlerde, özellikle 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi'nde
binaların ortalama %35'i tamamen yıkılmış, can kayıplarının çok önemli
bir kısmı bu binalarda gerçekleşmiştir. Öte yandan depremden doğrudan
etkilenen 1,5 milyon insanın yaklaşık %1'i hayatını kaybetmiştir. Geride
kalan %99 gibi çok büyük bir kesim ise en çabuk şekilde, depremden
önceki yaşam koşullarına kavuşmak için yaşam mücadelesi vermek durumunda kalmıştır. Her depremin bina
yıkmadığını, ciddi hasar vermediğini biliyoruz; ancak özellikle yüksek binalarda, üst katlarda sallanmadan
dolayı bina hasar görmese dahi içerideki eşyalarda devrilmeler, düşmeler gerçekleşebilir. Bu nedenle YORA
çalışması yapmak önemlidir.
Yaşadığım bina oldukça sağlam. Yine de YORA konusunda önlem almak gerekir mi?
Deprem risklerine baktığımızda başta yapımızla ilgili risklerin geldiğini görmekteyiz. Eğer yaşadığınız binanın
yönetmeliğe uygunluğunu, nasıl yapıldığını, malzeme durumunu biliyorsanız ve bilgileriniz olumlu yöndeyse, kısaca
yaşadığınız binaya güveniyorsanız yapısal riskleri ortadan kaldırmışsınız demektir.
Mobilyamı tuğla duvara sabitlersem, depremde duvarın yıkılmasına yol açmaz mı?
Dolgu duvarların yıkılmasının nedeni, sabitlediğimiz mobilyamızın duvara uyguladığı yük değil, depremin yan
duvara uyguladığı yüktür. Deprem binanızda büyük hasarlara neden olabilir. 5 ve üzeri büyüklüğe sahip depremler
yan dolgu duvarların çatlamasına parçalanmasına yol açabilir. Sabitleme yapmaktaki esas amaç, mobilyaların veya
diğer eşyaların binanın kendisiyle birlikte haraket etmesini sağlamaktır; yani sarsıntı sırasında duvarın bir yöne,
mobilyanın başka bir yöne gitmesini, dolayısıyla mobilyanın devrilmesini engellemektir.
Eşyalarım önceki depremlerde devrilmedi. Bundan sonraki depremlerde niye devrilsin?
Deprem dalgaları farklı yönlerden gelebilir ve binanızı farklı şekilde sallayabilir. 17 Ağustos Depremi'nde deprem
dalgaları şehrimize güneydoğu ve güneyden, 12 Kasım Düzce Depremi'nde ise doğu yönünden gelmiştir. Birçok
eşya ilk depremde devrilmemesine rağmen ikinci depremde devrilmiştir. Yeni bir depremin nereden geleceği ise
henüz kestirilememektedir. Tüm riskleri ortadan kaldırmak için YORA çalışmasının yapılması önemlidir. Bu durumda
deprem hangi yönden ve ne kadar yakından gelirse gelsin eşyalar devrilmeyecektir.
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